
 

 

 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM 

GABINETE DA PROCURADORA GERAL 
 

PORTARIA Nº 002, DE 04 DE AGOSTO DE 2021. 

 

Estabelece medidas temporárias de prevenção ao 

contágio da Covid-19, no âmbito da Procuradoria 

Geral do Município.  

 

A PROCURADORA-GERAL DO MUNICÍPIO, no uso das suas atribuições legais que lhe confere o 

inciso VIII do § 1º do art. 3º da Lei Complementar nº 257, de 11 de julho de 2018, 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas 

para enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional decorrente da 

pandemia do novo coronavírus - Sars-Cov-2. 

CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde – OMS, do dia 11 de março de 

2020, como pandemia a doença causada pelo novo coronavírus. 

CONSIDERANDO o Decreto nº 1.510, de 16 de março de 2020, que declara situação de Emergência 

em Saúde Pública no Município de Contagem, e dispõe sobre medidas de enfrentamento da pandemia 

provocada pelo novo coronavírus – Covid-19. 

CONSIDERANDO o Decreto nº 195, de 22 de junho de 2021, que prorroga o prazo do Estado de 

Calamidade Pública de que trata o art. 1º do Decreto Municipal nº 1.537, de 24 de março de 2020, no 

âmbito do Município de Contagem. 

CONSIDERANDO o Decreto nº 240, de 16 de julho de 2021, que define o regime de prestação de 

serviços públicos no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional enquanto persistir a 

situação de pandemia da doença causada pela Covid-19 e dá outras providências. 

CONSIDERANDO que a Procuradoria-Geral do Município possui sistema eletrônico de gestão 

implantado (SAJ-procuradorias) que possibilita a realização do teletrabalho nos termos estabelecidos no 

Decreto nº 1.503, de 12 de março de 2020.  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Esta portaria dispõe sobre medidas temporárias de prevenção e controle ao contágio pela Covid-

19 no âmbito da Procuradoria-Geral do Município – PGM, enquanto perdurar pandemia decorrente do 

Sars-Cov-2.  

Art. 2º As atividades presencias no âmbito da PGM deverão ser retomadas de forma gradual, adotando 

as seguintes medidas para garantir a segurança no ambiente de trabalho: 

I – definir quantitativo de agentes públicos que poderão prestar serviço presencial, simultaneamente, 

conforme a capacidade do espaço físico, respeitando o distanciamento seguro;  

II – manter as estações de trabalho a uma distância mínima de 1(um) metro entre os agentes públicos, 

que deverão utilizar suas máscaras durante todo o horário de trabalho; 

III – o uso obrigatório de máscaras de proteção facial para ingresso e permanência nas dependências do 

órgão, bem como nos espaços de circulação e uso comum; 



 

 

 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM 

GABINETE DA PROCURADORA GERAL 
 

IV – somente permitir ingresso às dependências do órgão se atestada temperatura até 37º C;  

V – executar rotinas e os procedimentos de limpeza dos espaços, observando as recomendações das 

autoridades sanitárias; 

VI – realizar reuniões, prioritariamente, por meio remoto; 

VII – manter campanha permanente de conscientização da necessidade da higienização das mãos, da 

etiqueta da tosse e das demais medidas de proteção, divulgando-as de forma acessível a todos. 

§ 1º Ao realizarem suas atividades de forma presencial, os agentes públicos deverão observar o 

distanciamento social e demais medidas recomendadas pelos protocolos e normativas expedidas pela 

Secretaria Municipal de Saúde – SMS. 

§ 2º Devem ser mantidos os serviços e atividades presenciais essenciais referentes à coordenação 

administrativa da PGM, sobretudo ao controle e distribuição de tarefas, processos administrativos e 

judiciais, bem como de acompanhamento dos processos administrativos e judiciais com caráter urgente.  

Art. 3º Compete ao gestor imediato organizar as estações de trabalho e manter a escala de agentes 

públicos e colaboradores em atividades presenciais para cumprir o disposto no art. 2º. 

§ 1º Para fins do disposto no caput, o gestor imediato deverá, de forma segura e gradual: 

I – promover o revezamento da equipe, alternando o cumprimento da jornada de trabalho entre os 

regimes de teletrabalho e presencial, em dias alternados, determinando frequência mínima do 

comparecimento pessoal em determinados dias da semana; 

II – elaborar escalas de trabalho de modo a garantir o distanciamento entre os membros da equipe, 

podendo alterar o horário de início e término da jornada presencial dos agentes públicos, mantendo o 

cumprimento da carga horária diária.   

§ 2º É vedada a divisão da jornada diária de trabalho em turnos com regimes de trabalho distintos. 

Art. 4º No âmbito da PGM, o atendimento ao público será realizado, preferencialmente, por meio 

eletrônico ou por telefone e, em casos excepcionais, o atendimento presencial será realizado com prévio 

agendamento. 

Parágrafo único. O acesso às dependências da PGM, enquanto durarem as medidas restritivas de 

prevenção e controle da pandemia decorrente da Covid-19, se restringirá aos servidores do órgão, salvo 

para atendimentos previamente agendados, protocolo de documentos e processos administrativos. 

Art. 5º Fica autorizada a adoção do regime integral ou parcial de teletrabalho, no âmbito da PGM, 

enquanto persistir a situação de pandemia da Covid-19, desde que tal medida não acarrete prejuízo ao 

bom andamento dos serviços e ao cumprimento integral das atividades. 

§ 1º O regime integral de teletrabalho apenas será autorizado em casos excepcionais, devidamente 

justificados, e para atividades compatíveis com a referida modalidade.  

§ 2º Todos os cargos de chefia e direção deverão exercer suas atividades de forma presencial em, no 

mínimo, 2 (dois) dias na semana, garantindo-se que a adoção do regime parcial de teletrabalho não 

acarrete prejuízo para o bom andamento das suas atividades.  

§ 3º A realização do teletrabalho é destinada a atividades em que seja possível mensurar objetivamente 

o desempenho do servidor, constando, no mínimo: 

I – as normas gerais que regem o teletrabalho no âmbito do órgão; 

II – os direitos e deveres do agente público que execute suas atribuições na modalidade teletrabalho; 
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III – os sistemas de informação a serem utilizados, quando for o caso; 

IV – as tarefas pactuadas; 

V – as metas e os respectivos prazos de entrega.  

§ 4° É condição para a adesão ao regime de teletrabalho, que o agente público tenha à disposição 

estrutura física e tecnológica compatível ao cumprimento de suas atribuições.  

§ 5° Poderá ser disponibilizado temporariamente, desde que não haja custo adicional ao Município, 

equipamentos para a viabilização do teletrabalho, mantendo-se o registro dos itens que forem entregues 

ao agente público. 

§ 6° A produtividade de cada servidor em teletrabalho será acompanhada, a fim de manter a 

resolutividade das respectivas demandas, entendida resolutividade como a providência necessária ou 

indispensável ao regular andamento ou decisão de mérito dos requerimentos ou processos 

administrativos ou judiciais, tendo por parâmetro os indicadores das séries de produção da correlata 

unidade administrativa. 

§ 7º A adesão ao teletrabalho em regime parcial ou integral será formalizada com o preenchimento e 

entrega do Termo de Adesão ao Teletrabalho constante no Anexo I desta portaria e entregue ao gestor 

imediato, com as devidas justificativas para a modalidade.  

§ 8º O controle de ponto do agente público em regime de trabalho deverá estar acompanhado do Termo 

de Acompanhamento de Metas do Teletrabalho constante no Anexo II desta portaria. 

§ 9º Os períodos de realização de teletrabalho serão computados como efetivo exercício para todos os 

fins, exceto para concessão de vale-transporte. 

Art. 6º Constitui dever do agente público em regime integral ou parcial de teletrabalho: 

I – cumprir as metas de produtividade estabelecidas no Termo de Acompanhamento de Metas constante 

no Anexo II desta portaria, com a qualidade exigida pelo gestor, sendo vedada a utilização de terceiros, 

servidores ou não, para o cumprimento das tarefas estabelecidas; 

II – atender às convocações para comparecimento às dependências do órgão ou entidade, sempre que 

determinado pelos seus superiores; 

III – estar acessível durante o horário de trabalho e manter telefones de contato permanentemente 

atualizados e ativos nos dias úteis; 

IV – consultar, durante o horário de trabalho, seu correio eletrônico institucional e sua pasta de trabalho 

no sistema eletrônico de gestão da procuradoria; 

V – manter o superior imediato informado sobre a evolução do trabalho, bem como indicar eventuais 

dificuldades, dúvidas ou intercorrências que possam atrasar ou prejudicar o seu andamento; 

VI – retirar processos físicos e demais documentos das dependências do órgão, quando necessário, 

responsabilizando-se pela custódia e devolução ao término do trabalho ou quando solicitado pela chefia 

imediata ou gestor da unidade; 

VII – manter as atividades de trabalho registradas no sistema informatizado de gestão da procuradoria;  

VIII – lançar na folha de presença a justificativa específica de regime de teletrabalho com a expressão 

"Teletrabalho COVID-19”; 

IX – manter a produtividade, eficiência e qualidade técnica das atividades realizadas;  
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X – preservar, nos termos da lei, o sigilo dos assuntos da repartição, das informações contidas em 

processos e documentos sob sua custódia e dos dados acessados de forma remota, mediante observância 

das normas internas de segurança da informação e da comunicação, bem como manter atualizados os 

sistemas institucionais instalados nos equipamentos de trabalho. 

Art. 7º São atribuições dos gestores imediatos que coordenam equipes em regime integral ou parcial de 

teletrabalho: 

I – estipular o limite máximo de agentes públicos participantes de regime integral ou parcial de 

teletrabalho; 

II – elaborar e divulgar as escalas de trabalho e a forma de revezamento entre teletrabalho e trabalho 

presencial;  

III – controlar, monitorar, acompanhar e avaliar o trabalho desempenhado pelo agente público; 

IV – estabelecer as tarefas a serem realizadas pelos agentes públicos; 

V – manter sob sua guarda informações e relatórios atualizados das atividades executadas, bem como 

remetê-las aos órgãos competentes, sempre que requisitados; 

VI – encaminhar as informações necessárias para fins de registros e frequência. 

Art. 8º Permanecerão em regime integral de teletrabalho, na forma do Decreto nº 240, de 16 de julho de 

2021, os agentes públicos: 

I – gestantes e lactantes; 

II – com sinais e sintomas gripais, enquanto perdurar essa condição; 

III – que coabitarem com filhos menores de 1 ano; 

IV – responsáveis pelo cuidado de uma ou mais pessoas com suspeita ou confirmação de diagnóstico de 

infecção por Covid-19, pelo tempo que durar o isolamento, de acordo com a prescrição médica; 

V – afastados em decorrência do enquadramento como grupo de risco para infecção pela Covid-19 ou 

maiores de 60 (sessenta) anos, até que possam completar o esquema vacinal.  

§ 1º A comprovação das situações previstas nos incisos acima ocorrerá mediante apresentação de 

atestado médico ou por documentos que demonstrem as situações específicas. 

§ 2º Os documentos de que trata o § 1º serão encaminhados ao gestor imediato e aos recursos humanos 

por meio de endereço eletrônico institucional, sob pena de responsabilização criminal e administrativa 

na hipótese de informações inverídicas. 

§ 3º As servidoras gestantes deverão permanecer em regime integral de teletrabalho ou, em caso de 

impossibilidade, ser colocadas em sobreaviso, mesmo com esquema vacinal completo. 

Art. 9º Os agentes públicos de que tratam os incisos do caput art. 8º que, em razão da natureza das 

atividades desempenhadas, não possam exercer suas atribuições de forma presencial ou por teletrabalho, 

ficarão em regime de sobreaviso. 

§ 1º Os períodos de realização de sobreaviso serão computados como efetivo exercício para todos os 

fins, exceto para concessão de vale-transporte. 
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§ 2º É vedado ao agente público em regime de sobreaviso contrair qualquer tipo de vínculo laboral, tais 

como prestação de serviço como autônomo e contrato temporário, sob pena de ilícito funcional e 

acúmulo indevido de cargos. 

Art. 10 O agente público em regime de sobreaviso deverá: 

I – acompanhar todos os meios de comunicação, em especial e-mail institucional e telefone; 

II – lançar na folha de presença a justificativa específica de regime especial de sobreaviso, "Sobreaviso 

Covid-19”, e ao gestor imediato atestar. 

III – atender à convocação para comparecimento presencial sempre que solicitado. 

Art. 11 O agente público em regime de trabalho presencial que apresentar sintomas característicos da 

Covid-19 deverá comunicar por meio eletrônico a chefia imediata e se afastar imediatamente do local de 

trabalho presencial, observadas as disposições do Decreto nº 240, de 16 de julho de 2021. 

Parágrafo único. O agente público com suspeita ou confirmação de diagnóstico da Covid-19 deverá 

realizar exame laboratorial e realizar a perícia médica conforme orientação da Diretoria de Medicina do 

Trabalho, órgão da Secretaria Municipal de Administração. 

Art. 12 Fica suspensa a realização de evento nas dependências da PGM, bem como a designação de 

agente público para participar de atividades em que haja aglomeração de pessoas, salvo as 

indispensáveis para atividades fins da PGM.  

Art. 13 Aos estagiários aplicam-se no que couber as disposições desta portaria. 

Art. 14 As ações ou omissões que violem o disposto nesta portaria sujeitam o autor a sanções penais, 

civis e administrativas.  

Art. 15 Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação do disposto nesta portaria serão dirimidos 

pela chefia imediata. 

Art. 16 Ficam revogadas: 

I – a Portaria nº 2, de 17 de março de 2020; 

II –  a Portaria nº 4, de 18 de setembro de 2020.  

Art. 17 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Contagem, 04 de agosto de 2021.  

 

 

SARAH CAMPOS 

Procuradora-Geral do Município 
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PORTARIA Nº 002, DE 04 DE AGOSTO DE 2021. 

ANEXO I 

TERMO DE ADESÃO AO TELETRABALHO 

  

Nome: 

 

Matrícula: 

Cargo: 

 

Órgão:  Unidade: 

Gestor da Unidade:  

 

Superior Imediato:  

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Considera-se como TELETRABALHO, no presente TERMO DE ADESÃO, a modalidade de prestação da jornada 

laboral em que o servidor executa parte ou a totalidade de suas atribuições fora das dependências físicas do seu órgão 

de lotação. 

 

DA MODALIDADE DE TELETRABALHO 

I – Conforme acordado entre servidor e gestor, opta–se pelo modelo de teletrabalho (PARCIAL ou 

INTEGRAL): 

(PARCIAL: indicar os dias ou carga horária semanal que será cumprida em teletrabalho) 

(INTEGRAL: indicar a periodicidade em que o servidor deve comparecer no órgão de lotação) 

II – O servidor deverá permanecer acessível no horário de trabalho das _____ h às ______h nos dias de 

teletrabalho.  

 

DOS DIREITOS DO SERVIDOR EM TELETRABALHO 

I – Os efeitos jurídicos das atividades realizadas em regime de teletrabalho equiparam-se àqueles 

decorrentes da atividade laboral exercida mediante subordinação pessoal e direta, nas dependências do 

órgão ou entidade de lotação; 

II – Realizar as tarefas nos períodos que lhe forem mais convenientes, respeitados os prazos de entrega 

estabelecidos pelo gestor de sua unidade. 

 

DOS DEVERES DO SERVIDOR EM TELETRABALHO 

I – cumprir as metas de produtividade estabelecidas no Termo de Acompanhamento de Metas constante no 

Anexo II desta portaria, com a qualidade exigida pelo gestor; 

II – atender às convocações para comparecimento às dependências do órgão ou entidade, sempre que 

determinado pelos seus superiores; 
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III – estar acessível durante o horário de trabalho e manter telefones de contato permanentemente 

atualizados e ativos nos dias úteis; 

IV – consultar, durante o horário de trabalho, seu correio eletrônico institucional e sua pasta de trabalho no 

sistema eletrônico de gestão da procuradoria; 

V – manter o superior imediato informado sobre a evolução do trabalho, bem como indicar eventuais 

dificuldades, dúvidas ou intercorrências que possam atrasar ou prejudicar o seu andamento; 

VI – retirar processos físicos e demais documentos das dependências do órgão, quando necessário, 

responsabilizando-se pela custódia e devolução ao término do trabalho ou quando solicitado pela chefia 

imediata ou gestor da unidade; 

VII – manter as atividades de trabalho registradas no sistema informatizado de gestão da procuradoria;  

VIII – manter a produtividade, eficiência e qualidade técnica das atividades realizadas;  

IX – preservar, nos termos da lei, o sigilo dos assuntos da repartição, das informações contidas em 

processos e documentos sob sua custódia e dos dados acessados de forma remota, mediante observância das 

normas internas de segurança da informação e da comunicação, bem como manter atualizados os sistemas 

institucionais instalados nos equipamentos de trabalho. 

DAS TAREFAS PACTUADAS, METAS E PRAZO DE ENTREGA  

PREEENCHER AS ATIVIDADES PACTUADAS QUE O SERVIDOR DEVERÁ REALIZAR EM 

TELETRABALHO, ESTABELECENDO METAS E PRAZOS PARA SEU CUMPRIMENTO, COMO 

EXEMPLO: 

Manifestação em processos físicos e eletrônicos 

Manifestação em processos licitatórios 

Elaboração de pareceres 

Elaboração de peças processuais 

Elaboração e revisão de contratos e editais 

Elaboração e revisão de atos normativos 

Elaboração de cálculos judiciais 

Elaboração de ofícios e comunicações oficiais 

Classificação/redistribuição de processos 

Audiências/reuniões 

DO NÃO CUMPRIMENTO DAS METAS 

O não cumprimento das metas e respectivos prazos de entrega, sem justificativa fundamentada do servidor, 

implicará, para todos os fins, falta injustificada além de falta funcional. 

 

DAS ESTRUTURAS FÍSICAS E TECNOLÓGICAS 

I – Compete ao servidor em teletrabalho responsabilizar-se pelas estruturas físicas e tecnológicas necessárias ao 

cumprimento de suas atribuições, conforme especificações abaixo: 
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a) possuir acesso à rede elétrica que permita dar suporte, com segurança, aos equipamentos elétricos e 

eletrônicos afetos ao teletrabalho; 

b) a mesa de trabalho e a cadeira devem ser ergonômicas, bem como a altura do monitor deve ser adequada, de modo 

a prevenir a ocorrência de lesões por esforço repetitivo e por má postura; 

c) quanto aos equipamentos de informática (hardware e software) devem seguir as especificações de computador, 

softwares, periféricos, acesso à Internet.  

 

OUTRAS DISPOSIÇÕES 

I – Este Termo de Adesão estabelece os requisitos mínimos e as características necessárias das estruturas físicas e 

tecnológicas para realização do teletrabalho, na PGM; 

II – Não será devida indenização ou reembolso, a qualquer título, das despesas do servidor em decorrência do 

exercício regular de suas atribuições em teletrabalho, salvo aquelas que já faz jus; 

III – Não caberá pagamento de adicional por prestação de serviço extraordinário para o alcance das metas 

previamente estipuladas. 

DA VIGÊNCIA 

O teletrabalho terá duração de __meses, com início em __ de ___ 2021 e término em ___ de ____ de 2021, 

podendo ser prorrogado novamente, a critério da administração.  

  

DECLARAÇÃO 

Eu, (nome do servidor), (cargo),        Matricula nº _______________, lotado na 

_______________________ , da PGM.  

 

DECLARO EXPRESSAMENTE:  

I – conhecer e estar de acordo com o completo teor deste Termo de Adesão; 

II – conhecer o inteiro teor do Decreto nº 240, de 16 de julho de 2021;  

III – conhecer o inteiro teor da Portaria nº              , de       de                     de            ; 

IV – que fui informado pelo gestor da unidade sobre as características do teletrabalho e seu respectivo 

regramento, incluindo os aspectos referentes à ergonomia, mobiliário, equipamentos e programas de 

informática, requisitos e demais elementos que permeiam essa modalidade de trabalho;  

V – não realizar atividades de atendimento ao público;  

VI – não ter sofrido penalidades disciplinares previstas nos incisos I e II do art. 123 da Lei nº 2.160, de 20 

de dezembro de 1990, há menos de 2 (dois) anos;  

VII – que não faço jus ao recebimento do Auxílio-Transporte, de que trata a Lei Federal nº 13.194, de 24 de 

outubro de 2001, nos dias de cumprimento de jornada em teletrabalho. 

 



 

 

 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM 

GABINETE DA PROCURADORA GERAL 
 

Local, _____ de_____________________ de 20__. 

 

____________________________ 

Servidor 

(denominação do cargo) 

 

 

___________________  

Assinatura do Superior Imediato  

 

 

________________________  

Assinatura do Gestor da Unidade 
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PORTARIA Nº 002, DE 04 DE AGOSTO DE 2021. 

ANEXO II 

TERMO DE ACOMPANHAMENTO DE METAS DO TELETRABALHO 

 

Entidade: Procuradoria Geral 

 

Unidade/Lotação:  

Servidor:   

 

Matrícula: 

Cargo/Emprego Público:  

 

Trabalho Pactuado:  

O teletrabalho só será autorizado mediante comprovação de que as atividades do servidor são 

compatíveis com o referido regime de trabalho, possibilitando o cumprimento de tarefas e metas 

pactuadas.  

O servidor deverá manter as atividades registradas no sistema informatizado de gestão da procuradoria 

(SAJ) e demais instrumentos de gestão existentes.  

Caberá ao servidor em regime de teletrabalho acompanhar e se responsabilizar pelo cumprimento dos 

prazos processuais e tarefas sob sua responsabilidade, especialmente o protocolo de petições por meio 

físico e/ou eletrônico. 

Prazos:  

INFORMAR PRAZOS PACTUADOS COM A CHEFIA  

 

Situação:  

OBSERVAR LEGENDA DO CAMPO SITUAÇÃO  
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Acompanhamento/Detalhamento da situação:  

ESPECIFICAR AS ATIVIDADES REALIZADAS, COMO POR EXEMPLO: 

Manifestação em processos físicos e eletrônicos: _________ (informar quantidade) 

Manifestação em processos licitatórios: _________ (informar quantidade) 

Elaboração de pareceres:__________(informar quantidade) 

Elaboração de peças processuais:__________(informar quantidade) 

Elaboração e revisão de contratos e editais: __________(informar quantidade) 

Elaboração e revisão de atos normativos: __________(informar quantidade) 

Elaboração de cálculos judiciais: __________(informar quantidade) 

Elaboração de ofícios e comunicações oficiais: __________(informar quantidade) 

Classificação/redistribuição de processos: __________ (informar quantidade) 

Audiências/reuniões: __________(informar quantidade) 

 

Observações: 

O servidor atendeu as condições estabelecidas e pactuadas para o teletrabalho, inclusive nas 

convocações realizadas. Conforme Portaria PGM nº 02, de 04 de agosto de 2021, o servidor tem 

desempenhado suas atividades conforme estabelecidas, comparecendo pessoalmente no local de 

trabalho conforme escala definida.  

 

Frequência: 

 

 

Início:  

 

Fim:  

 

Legenda do campo situação: 

(A) Meta concluída  

(B) Meta não concluída – concessão de novo prazo  

(C) Meta não concluída  

(D) Prazo suspenso  

 

Observações (Servidor - Superior Imediato - Gestor da Unidade) 

 

 

 



 

 

 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM 

GABINETE DA PROCURADORA GERAL 
 

 

 

Ciente, em __/__/____. 

 

 

_________________________ 

Assinatura do Servidor  

 

 

___________________  

Assinatura do Superior Imediato  

 

 

________________________  

Assinatura do Gestor da Unidade 

 


