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R E S O L V E: 

  

I – PRORROGAR a Portaria n.º 58/2019-GP/Secex, datada de 30/05/2019, publicada no DOE em 
31/05/2019, estendendo - se por mais 60 dias a contar de 22/10/2019  até  20/12/2019; 

  

II- DETERMINAR que os servidores supracitados cumpram um mínimo de 2 (duas) horas de expediente por dia no 
Tribunal de Contas durante o período de inspeção, podendo o mesmo ser cumprido a partir de 12h; 

   

PUBLIQUE-SE, CIENTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

  

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 07 de 
Novembro de 2019. 

  

Conselheira YARA AMAZÔNIA LINS RODRIGUES DOS SANTOS 

Presidente 

_____________________________________________________________________________________ 
 

PORTARIA nº 321/2019-GP/SECEX 

Dispõe sobre a realização de teletrabalho por servidores do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. 

  

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso das atribuições legais e 
regimentais; 

CONSIDERANDO que a Lei nº 12.551, de 15 de dezembro de 2011, equipara os efeitos jurídicos da subordinação 
exercida por meios telemáticos e informatizados à realizada por meios pessoais e diretos; 

CONSIDERANDO a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que  institui  a Lei  Brasileira  de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência); 

CONSIDERANDO o art. 75-B do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, com redação dada pela Lei nº 
13.467, de 13 de julho 2017, que define o teletrabalho como a prestação de serviços preponderantemente fora das 
dependências do empregador e preconiza que o comparecimento a tais dependências para realização de atividades 
específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento não descaracteriza o regime de teletrabalho; 
e 

CONSIDERANDO o princípio da eficiência da Administração Pública, explícito no art. 37 da Constituição Federal 
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RESOLVE: 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º A realização de teletrabalho por servidores do Quadro de Pessoal do Tribunal de Contas do Estado do 
Amazonas (TCE) obedece ao disposto nesta Portaria, observada a legislação de regência da matéria. 

Art. 2º Para os fins desta Portaria, entende-se por: 

I – Unidades da alta administração da Corte: Consistem, para fins do presente normativo, nos órgãos do Tribunal de 
Contas com poder de autorização de inclusão de servidores no programa de Teletrabalho consistindo nas 
autoridades constante dos incisos I a VI do artigo 8º; 

II - Unidades executoras da Corte: Consistem, para fins da presente regulação, nas unidades que implementam as 
atividades de competência da Corte nas áreas abrangidas pelo presente normativo, sendo responsáveis pela 
celebração do Formulário de Teletrabalho e pelo controle em primeiro nível do programa ora regulado; 

III – Comissão do Teletrabalho: Corresponde a órgão de gestão, avaliação e regulação do presente programa sendo 
responsável por velar pelo seu correto e otimizado funcionamento incluindo alterações que visem sua plena eficácia 
e efetividade cuja composição resta prevista no parágrafo único do artigo 4º deste ato; 

IV – Formulário de Teletrabalho: Consiste no instrumento destinado a consubstanciar o acordo levado a efeito entre 
o chefe imediato e o servidor que postula adentrar no regime de trabalho a distância cujo modelo encontra-se no 
Anexo I da presente regulação; 

V – Avaliação da Meta de Desempenho: Meta estipulada entre a chefia imediata e o servidor postulante ao regime 
de Teletrabalho devendo ser superior a produção verificada imediatamente antes da entrada do servidor no citado 
regime, conforme Anexo II da presente regulação; 

VI – Interrupção do Teletrabalho: Consiste na retirada do servidor do regime de Teletrabalho mediante 
fundamentação conforme previsão do artigo 7º do presente ato; 

CAPÍTULO II 

DO TELETRABALHO 

Art. 3º Constitui teletrabalho a modalidade de trabalho em que o cumprimento da jornada pelo servidor, durante o 
respectivo período de realização dessa modalidade, é realizado preponderantemente fora das dependências do 
TCE, de forma remota, com a utilização de recursos tecnológicos a cargo do teletrabalhador, abrangendo todo o 
território nacional e internacional, nos termos e requisitos desta Portaria. 

Parágrafo único. Não é considerado teletrabalho: 
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I - trabalho externo ao Tribunal com acompanhamento da frequência, tais como cursos, inspeções e auditorias; e 

II - trabalho realizado nas dependências do TCE fora da unidade de lotação; 

III - expediente que caracterize horário flexível, a critério da presidência. 

  

Art. 4º O teletrabalho tem como objetivos, entre outros: 

I - promover a cultura orientada a resultados, com foco no incremento da eficiência e da efetividade dos serviços 
prestados à sociedade; 

II - contribuir para a motivação e o comprometimento dos servidores com os objetivos da 

instituição; 

III - ampliar a possibilidade de trabalho para servidores com dificuldades de deslocamento para 

as dependências do TCE; e 

IV - propiciar melhoria da qualidade de vida dos servidores. 

Parágrafo único. Será instituída comissão específica, doravante denominada de Comissão do Teletrabalho, por ato 
da Presidência, para gerir o programa de trabalho remoto da Corte, devendo ser composta, prioritariamente, por 
profissionais das seguintes áreas: 

I – Departamento de Gestão de Pessoas (DEGESP) como órgão central; 

II – Um profissional de Psicologia constante do setor médico; 

III – Um profissional de Medicina do trabalho lotado no setor médico; 

IV – Um profissional representante da Diretoria de Recursos humanos (DRH); 

 Art. 5º Enquadram-se como atividades laborais passíveis de realização por meio de teletrabalho, preferencialmente, 
aquela em que seja possível mensurar objetivamente o desempenho e a produtividade, cujo desenvolvimento 
demande maior esforço individual, com menor interação com outros servidores e com possibilidade de realização 
por meio remoto, tais como estudos, instruções processuais, pareceres, relatórios, roteiros, propostas de manuais e 
peças congêneres. 

  

Art. 6º O alcance da meta de desempenho estipulada no período para servidor em teletrabalho equivale ao 
cumprimento da respectiva jornada de trabalho. 
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§ 1º A meta de desempenho de que trata o caput deste artigo será definida em formulário específico - denominado 
Formulário de Teletrabalho -, e observará, entre outros requisitos, o inciso II do art. 9º desta Portaria, bem como terá 
o respectivo alcance atestado pela chefia imediata do servidor. 

§ 2º As atividades definidas no Formulário de Teletrabalho devem ser cumpridas diretamente  pelo servidor em 
teletrabalho, sendo vedada a utilização  de terceiros  para o cumprimento  das metas a cargo do servidor. 

§ 3º Durante o período de realização de teletrabalho, o banco de horas do servidor permanecerá inalterado. 

§ 4º Não caberá pagamento de adicional por prestação de serviço extraordinário para servidor em teletrabalho. 

§ 5º O Formulário de Teletrabalho será posteriormente substituído por funcionalidade específica em sistema 
informatizado institucional. 

  

Art. 7º Mediante o correspondente registro no Formulário de Teletrabalho, a realização do teletrabalho pode, a 
qualquer momento, ser interrompida: 

I - a critério do dirigente da unidade; 

II - a pedido do servidor; 

III - de ofício pela chefia imediata se constatada a habitualidade na prestação de serviços presenciais durante o 
teletrabalho ou insuficiência, por duas avaliações consecutivas, do desempenho do servidor. 

IV – Por determinação da Presidência ou do Secretário ao qual a unidade do servidor resta subordinada. 

  

CAPÍTULO III 

DA AUTORIZAÇÃO 

Art. 8º A autorização para realizar teletrabalho compete: 

I – Quanto a potenciais teletrabalhadores do Gabinete da Presidência: Ao Presidente da Corte, inclusive quanto aos 
setores em que o gestor não aderir ao teletrabalho; 

II – Quanto a potenciais teletrabalhadores dos Gabinetes de Conselheiros: Aos respectivos Conselheiros; 

III – Quanto a potenciais teletrabalhadores dos Gabinetes de Conselheiros Substitutos: Aos respectivos 
Conselheiros Substitutos; 
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IV – Quanto a potenciais teletrabalhadores dos Gabinetes de Procuradores e da Procuradoria Geral: Aos 
respectivos Procuradores e ao Procurador Geral respectivamente; 

V – Quanto a potenciais teletrabalhadores da Secretaria Geral de Controle Externo: Ao Secretário Geral de Controle 
Externo; 

VI – Quanto a potenciais teletrabalhadores da Secretaria Geral de Administração: Ao Secretário Geral de 
Administração; 

§ 1º A autorização de que trata o caput deste artigo pode ser delegada e prescinde de publicação de ato formal ou 
autuação de processo específico, sendo instruída pelo Formulário de Teletrabalho com o de acordo da chefia 
imediata do mesmo. 

§ 2º Do Formulário de Teletrabalho que instruirá a análise para fins de autorização outorgada pelas autoridades dos 
incisos supra deverá constar declaração do servidor e da chefia imediata quanto ao cumprimento dos requisitos 
constantes dos arts. 9º a 13 desta Portaria. 

§ 3º A ausência do servidor das dependências do Tribunal para fins de teletrabalho, sem a respectiva autorização de 
que trata este artigo, pode configurar falta não justificada e acarretar inassiduidade habitual, abandono de cargo ou 
impontualidade, nos termos estabelecidos na  Lei Estadual n. 1762/1986. 

  

Art. 9º São requisitos para autorizar a realização de teletrabalho: 

I - registro do planejamento dos trabalhos no Formulário de Teletrabalho, a serem revistos trimestralmente ou 
quando houver necessidade, a partir de acordo entre a chefia imediata e o servidor, observadas as atividades 
passíveis de teletrabalho nos termos do art. 5º desta Portaria; 

II - estabelecimento de meta superior à estipulada para os servidores que executem atividades similares de forma 
presencial; 

III – Desde que o período de trabalho à distância não esteja vinculado a realização de curso específico para o qual o 
servidor logrou aprovação e nem se refira a sistemática definida a partir do artigo 24 deste normativo, fica definido 
como limite máximo de teletrabalho o período de um ano relativo a cada autorização, ficando a autorização 
subsequente condicionada à atestação, pela chefia imediata, do cumprimento das metas previstas na autorização 
anterior; 

IV - manutenção do número de servidores simultaneamente em teletrabalho, em cada unidade, em quantitativo 
inferior ou igual ao limite de 50%, calculado o percentual sobre a lotação existente de servidores na unidade no 
último dia do mês anterior e arredondando-se as frações para o primeiro número inteiro imediatamente superior; 

V - preservação da capacidade plena de funcionamento dos setores responsáveis pelo atendimento ao público, 
externo e interno; e 
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Parágrafo único: As licenças e os afastamentos legais e regulamentares não serão considerados como jornada 
laboral. 

  

Art. 10. O período total de duração de teletrabalho para cada autorização, nos termos do inciso III do artigo anterior, 
pode contemplar períodos contínuos ou não - denominados períodos de realização de teletrabalho. 

§ 1º O servidor no período de realização de teletrabalho é denominado servidor em teletrabalho. 

§ 2º O servidor em teletrabalho pode, no interesse da Administração, executar as tarefas a seu cargo nas 
dependências do Tribunal, desde que não fique caracterizada a habitualidade na execução do trabalho de forma 
presencial. 

§ 3º Fica caracterizada a habitualidade no mês, para efeito do parágrafo anterior, quando o  servidor cumprir, nas 
dependências do Tribunal, em horas, ao menos metade  da carga  horária  equivalente ao(s) respectivo(s) períodos 
de realização de teletrabalho no mês, independentemente de  ser consignado registro de frequência. 

§ 4º Constatada a habitualidade na realização de trabalhos presenciais, o regime de teletrabalho deve ser 
imediatamente interrompido e nova autorização para realizar teletrabalho somente poderá ocorrer após seis meses, 
contados da data da interrupção. 

§ 5º Para fins de verificação da habitualidade poderão ser requisitados, pelas instâncias cabíveis, dados de sistemas 
corporativos e outras informações contidas em bases institucionais. 

  

Art. 11. O limite do quantitativo de servidores simultaneamente em teletrabalho em cada unidade, nos termos do 
inciso IV do art. 9º desta Portaria, observa os seguintes requisitos: 

I - deve ser controlado pelo dirigente da unidade de lotação do servidor, com apuração quando da respectiva 
autorização, considerando-se, para fins de cálculo, que: 

a) a lotação existente da unidade básica contempla exclusivamente o quantitativo de servidores lotados no gabinete, 
serviço de administração, gerência de processo e assessoria, bem como aqueles lotados em tempo integral nos 
projetos e trabalhos patrocinados pela unidade básica; 

b) a lotação existente das demais unidades  compreende  os quantitativos  de servidores  lotados nas próprias 
unidades e aqueles lotados em tempo integral nos projetos e trabalhos patrocinados por elas; 

II- poderá ser majorado até o limite máximo de 60% de adesão, com a devida fundamentação e desde que não haja 
prejuízo no atendimento ao público - interno e externo - e ao horário de expediente institucional da unidade, 
mediante portaria a ser publicada até o mês de fevereiro de cada ano, pelas autoridades previstas nos incisos I a VI 
do art. 8º deste ato quanto aos servidores a eles diretamente subordinados. 



Diário Oficial Eletrônico  
do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas 

 
Manaus, terça-feira, 26 de novembro de 2019                                                                         Edição nº 2182, Pag. 17                                                                                                                                                
 
 

 
Diário Oficial Eletrônico de Contas 

Tribunal de Contas do Estado do Amazonas 
Av. Efigênio Sales, 1155 Parque 10 CEP: 69055-736 Manaus – AM 

Horário de funcionamento: 7:00h - 13:00h 
Telefone: (92) 3301-8100 - e-mail:doe@tce.am.gov.br 

§ 1º Na ocorrência do disposto no inciso II do caput deste artigo, deve ser observado que: 

I - não cabe alteração, no mesmo ano, do percentual anteriormente majorado para uma unidade específica; e 

II - a majoração indicada na portaria para uma unidade específica ficará vigente até a publicação de nova norma 
similar. 

III – A publicação da Portaria será ato da Presidência quanto aos servidores subordinados às autoridades 
constantes dos incisos I, II, III, V e VI e do Procurador Geral quanto aos servidores subordinados as autoridades 
constantes do item IV do artigo 8º. 

§ 2º A unidade deve observar a conveniência do serviço e a evolução dos requisitos corporativos para definir o grau 
de utilização do limite de que trata este artigo, ressaltada a possibilidade de interrupção da realização de 
teletrabalho indicada no art. 7º desta Portaria. 

  

Art. 12. Não será concedida autorização para realizar teletrabalho ao servidor que: 

I - obtiver conceito inferior a “A” na avaliação de desempenho profissional, relativo ao último período no qual foi 
avaliado antes de iniciar o período total de duração de teletrabalho objeto da autorização; 

II - estiver em estágio probatório; 

III - encontrar-se no exercício de função de confiança de natureza direção; 

IV - tiver incorrido em falta disciplinar, nos vinte e quatro meses anteriores ao início da realização do teletrabalho, 
apurada mediante procedimento de sindicância ou processo administrativo disciplinar cujo relatório tenha concluído 
pela sua culpabilidade; 

V - não cumprir, nos vinte e quatro meses anteriores ao início do teletrabalho a ser autorizado, as obrigações 
previstas no art. 16 desta Portaria; 

VI - tiver o teletrabalho interrompido por habitualidade na realização de trabalhos nas dependências do Tribunal nos 
últimos seis meses; ou 

VII - possuir contraindicações por motivo de saúde, comprovadas mediante perícia médica do Tribunal. 

  

Art. 13. Verificada a adequação de perfil e o preenchimento dos demais requisitos desta Portaria, terão prioridade 
para a autorização de teletrabalho os servidores nas seguintes situações: 

I - com deficiência quanto à mobilidade; 
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II - que tenham filhos, cônjuge ou dependentes com deficiência; 

III - gestantes e lactantes; 

IV - com jornada reduzida por motivo de saúde, nos termos constantes em processo específico; 

V - que não tenham realizado teletrabalho nos últimos doze meses, contados da data de autorização de novo 
período total de duração de teletrabalho; e 

VI - que irão acompanhar companheiro (a) em união estável ou cônjuge que foi deslocado (a) ou se deslocou 
temporariamente, por motivo justificado, para outro ponto do território nacional ou para o exterior; 

VII – que comprovem terem sido aceitos para programas de capacitação de qualquer grau, a ser realizados fora do 
seu domicílio atual e desde que afeta às competências do seu cargo. 

Parágrafo único. As situações mencionadas nos incisos deste artigo deverão ser previamente comprovadas para 
aplicação da prioridade. 

  

CAPÍTULO IV 

DO AJUSTE DA AUTORIZAÇÃO 

  

Art. 14. Podem ser ajustados os termos da autorização constante do Formulário de Teletrabalho 

I - a exemplo da alteração de metas e períodos associados, a partir de acordo entre a chefia imediata e o servidor, 
observados a realização dos registros pertinentes no Formulário de Teletrabalho e, no que couber, o disposto no 
capítulo anterior. 

Parágrafo único. O ajuste de meta de que trata o caput deste artigo somente pode ser realizado previamente ao 
término do respectivo prazo estipulado, ressalvado o disposto no § 2º do art. 21 desta Portaria. 

  

CAPÍTULO V 

DA ENTREGA DOS TRABALHOS 

Art. 15. Os trabalhos acordados devem ser entregues, pelo servidor em teletrabalho, à chefia imediata em 
conformidade com o estabelecido no Formulário de Teletrabalho. 
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§ 1º A chefia imediata da unidade deverá se manifestar sobre os trabalhos apresentados pelo servidor, em até cinco 
dias úteis da respectiva entrega, podendo recusar o aceite mediante justificativa fundamentada. 

§ 2º O servidor e a chefia imediata deverão atestar no Formulário de Teletrabalho que, durante o respectivo período 
total de duração do teletrabalho, não houve ocorrência de habitualidade mensal na realização de trabalhos 
presenciais nas dependências do Tribunal. 

  

CAPÍTULO VI 

DOS DEVERES E DAS COMPETÊNCIAS 

  

Art. 16. É dever do servidor, no que se refere ao teletrabalho: 

I - atender às convocações para comparecimento às dependências do TCE; 

II - manter, no horário regular de funcionamento do TCE, os números de telefones de contato permanentemente 
atualizados e os aparelhos ativos; 

III - consultar diariamente, nos dias úteis, a sua caixa postal individual de correio eletrônico institucional; 

IV - informar à chefia imediata, por meio da caixa postal individual de correio eletrônico institucional, o andamento 
dos trabalhos e apontar eventual dificuldade, dúvida ou informação que possa atrasar ou prejudicar a entrega do 
trabalho; 

V - disponibilizar minutas do trabalho acordado para apreciação e orientação da chefia imediata, sempre que 
necessário; 

VI - gravar os arquivos produzidos em formato compatível com o pacote de aplicativos utilizados na Secretaria do 
Tribunal; 

VII - reunir-se periodicamente com a chefia imediata para apresentar resultados parciais e finais, permitir o 
acompanhamento dos trabalhos e a obtenção de outras informações e orientações; 

VIII - cumprir os prazos fixados para a realização dos trabalhos, ressalvado o disposto no § 2º do art. 22 desta 
Portaria; 

IX - apresentar trabalhos de qualidade, de acordo com avaliação da chefia imediata e do dirigente da unidade; 

X - providenciar as estruturas física e tecnológica necessárias à realização do teletrabalho fora das dependências do 
Tribunal; 
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XI - atender os procedimentos relativos à Política de Segurança Institucional e ao Sistema de Gestão de Segurança 
Institucional; 

XII - realizar teletrabalho mediante prévia autorização nos termos desta Portaria; 

XIII – alcançar a meta de desempenho estabelecida no Formulário de Teletrabalho; 

  

Art. 17. Cabe à chefia imediata do servidor, no que concerne ao teletrabalho: 

I - definir, mediante Formulário de Teletrabalho e em conjunto com o servidor, os trabalhos que serão realizados por 
meio de teletrabalho, com os respectivos prazos para conclusão, bem como submeter o formulário devidamente 
preenchido ao dirigente para autorização quando não houver delegação de competência; 

II - zelar pelo cumprimento dos arts. 9º a 13 desta Portaria, quanto aos requisitos para autorizar teletrabalho, e do 
art. 14, quanto à prioridade de autorização; 

III - providenciar o registro, em sistema informatizado específico, relativo aos períodos de realização de teletrabalho 
e às demais informações correlatas; 

IV - acompanhar, de forma  sistemática  e periódica,  o trabalho  do servidor  em teletrabalho; V - avaliar a 
realização dos trabalhos quanto ao cumprimento dos prazos e à qualidade; 

V - interromper, de ofício, a autorização do teletrabalho  se constatada  habitualidade   mensal, na prestação de 
trabalhos pelo servidor nas dependências do Tribunal durante o(s) correspondente(s) período(s) de realização de 
teletrabalho no mês; 

VI - propor, ao dirigente da unidade, a interrupção de teletrabalho autorizado para servidor apresentando a devida 
fundamentação; e 

VII - dar ciência ao dirigente da unidade sobre a evolução dos trabalhos, dificuldades encontradas e outras 
ocorrências que possam impactar o andamento das atividades. 

  

Art. 18. São atribuições do dirigente da unidade, no que se refere ao teletrabalho: 

I - regulamentar no âmbito de sua área de atuação, se considerar necessário, a realização de teletrabalho por 
servidores lotados na respectiva unidade, observadas as disposições desta Portaria e os eventuais atos e 
orientações expedidos pela Comissão de Teletrabalho a ser instituída por ato da Presidência; 

II - providenciar autuação de processo administrativo relativo à realização de teletrabalho na unidade para cada 
exercício, o qual contemplará todos os Formulários de Teletrabalho da unidade devidamente preenchidos, com o 
respectivo encerramento dos autos ao término do ano; e 
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III - zelar pelo cumprimento desta Portaria no âmbito da unidade, reportando tempestivamente eventuais 
desconformidades às instâncias cabíveis do Tribunal. 

Parágrafo único. O processo mencionado no inciso II deste artigo poderá ser utilizado para fins de consulta e 
eventual auditoria sobre a gestão do teletrabalho na unidade, e será substituído, no futuro, por solução 
informatizada específica que permita monitoramento correlato. 

  

Art. 19. Compete à Comissão do Teletrabalho, quanto ao teletrabalho: 

I - disponibilizar e manter atualizado, no Portal TCE, o modelo de Formulário de Teletrabalho; 

II - consolidar informações gerenciais  periódicas  que  permitam  subsidiar  a gestão  estratégica  do teletrabalho no 
âmbito institucional; 

III - encaminhar relatório anual sobre o teletrabalho para a Presidência; 

IV - enviar, para a Secretaria Geral de Administração (Seger)  e para a Diretoria de Tecnologia da 
Informação  (Ditin),  consolidação  - uma  vez  ao ano  ou sob demanda  - dos dados inerentes  ao teletrabalho  de 
modo a subsidiar,  juntamente  com outros requisitos  organizacionais, o dimensionamento institucional, 
respectivamente, do mobiliário e dos equipamentos tecnológicos; 

V - disponibilizar mensalmente, na área de transparência do Portal TCE, relação dos servidores em teletrabalho; e 

VI - expedir os atos e as orientações necessários à regulamentação e à operacionalização desta Portaria. 

  

Art. 20. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão de Teletrabalho, ouvido: 

I - o correspondente Secretário-Geral, quando envolver servidor lotado em unidade integrante 

de secretaria-geral de administração, do tribunal pleno ou de controle externo;  o respectivo  dirigente,  para servidor 
de unidade  vinculada   diretamente   ao Presidente; ou o Chefe de Gabinete, para servidor de unidade de 
assessoramento a autoridade, ressalvado, neste último caso, o disposto no art. 24 desta Portaria; e 

II - a DIRH, quando a solução do caso impactar outras políticas de gestão de pessoas. 
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CAPÍTULO VII 

DO DESCUMPRIMENTO DOS PRAZOS 

Art. 21. No caso de descumprimento do prazo fixado no Formulário de Teletrabalho para a entrega do trabalho, o 
servidor deverá prestar justificativas ao dirigente da unidade sobre os respectivos motivos que deram causa à 
situação. 

§ 1º Na ocorrência da hipótese prevista no caput deste artigo, o dirigente da unidade, cabendo delegação da 
competência, poderá interromper o teletrabalho, em caráter preventivo, imediatamente ou, após prestadas as 
justificativas pelo servidor, a qualquer momento durante o procedimento de análise das justificativas. 

§ 2º Acolhidas as justificativas, ficará a critério do dirigente da unidade - ou instância delegada 

- prorrogação excepcional, com autorização de novo prazo para conclusão dos trabalhos. 

§ 3º Não acolhidas pelo dirigente da unidade - ou instância delegada - as justificativas  prestadas ou descumprido o 
prazo de prorrogação, o servidor: 

I - ficará impedido de realizar teletrabalho por vinte e quatro meses, contados da data fixada no Formulário de 
Teletrabalho para a conclusão dos trabalhos ou da data da interrupção do teletrabalho; e 

II - não terá registro de frequência: 

a) relativo aos dias que ultrapassarem o prazo final fixado no Formulário  de Teletrabalho,  ou a data da interrupção, 
na hipótese de entrega dos trabalhos acordados para o período total de duração do teletrabalho com atraso de até 
cinco dias úteis após o prazo final fixado - incluindo no prazo fina l prorrogação excepcional; ou 

b) durante o período total de duração do teletrabalho, caso não haja entrega dos trabalhos acordados no Formulário 
de Teletrabalho em até cinco dias úteis após o prazo  final  fixado  - incluindo  no prazo final prorrogação 
excepcional, ou a data de interrupção. 

§ 4° Na aplicação do inciso II do parágrafo anterior, a ausência de registro de frequência configurará falta não 
justificada, e poderá acarretar inassiduidade habitual, abandono de cargo ou impontualidade, nos termos 
estabelecidos na Lei Estadual n. 1762/1986. 

§ 5º Para efeitos deste artigo, o descumprimento do prazo pelo servidor deve ser registrado no respectivo 
Formulário de Teletrabalho, devendo o fato, salvo por motivo devidamente justificado, ser considerado para fins de 
avaliação de desempenho profissional. 
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CAPÍTULO VIII 

DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO E DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 22. À medida em que houver o desenvolvimento de solução informatizada específica para gestão do 
teletrabalho, devem ser disponibilizados dados gerenciais e consultas gerais inerentes à esta modalidade de 
trabalho, observados, no que couber, os requisitos de classificação da informação quanto à confidencialidade 
dispostos na legislação de regência. 

Art. 23. A não observância dos dispositivos desta Portaria sujeita os infratores, isolada ou cumulativamente, a 
sanções administrativas, civis e  penais,  nos  termos  da  legislação  pertinente, assegurados aos envolvidos o 
contraditório e a ampla defesa. 

Art. 24. Projeto piloto, com início a ser definido pela Presidência disponibilizará, pelo período de 6 meses, 35 vagas 
a serem distribuídas da seguinte maneira: 

I – 10 vagas, sendo uma para cada gabinete dos conselheiros e auditores a ser definido por cada conselheiro e 
auditor e encaminhado à presidência; 

II – 10 vagas, sendo uma para cada gabinete dos procuradores de contas, a ser definido por cada procurador de 
contas e encaminhado à presidência via procuradoria-geral de contas; 

III - 15 vagas distribuídas para os setores do controle externo, a ser determinada por expediente encaminhado pela 
Secretaria Geral de Controle Externo à presidência; 

§1º A lista consolidada dos participantes do teletrabalho será apreciada pela presidência e, em caso de 
concordância, encaminhada por ato da mesma ao Comitê Gestor. 

§2º O quantitativo inicial definido nesse normativo não impede, em caso de melhoria de suporte do DITIN, ser 
aumentado nas medida da verificação da capacidade de gestão deste setor. 

Art. 25. Esta Portaria entra em vigor  no primeiro  dia  útil  do mês  seguinte  à data de publicação. 

 

PUBLIQUE-SE, CIENTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 25 de 
novembro de 2019. 

  

YARA AMAZÔNIA LINS RODRIGUES DOS SANTOS 
Conselheira-Presidente 
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ANEXO I – PORTARIA Nº 321/2019-GP/SECEX 
 
 

1. REQUERIMENTO PARA INCLUSÃO NO REGIME DE TELETRABALHO 
 

 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR(A) PRESIDENTE DO E. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS 

 
(Nome), (Matrícula), (Cargo/Função), (Lotação/unidade), (telefone da unidade e celular), vem, respeitosamente, 

perante Vossa Excelência requerer inscrição para ingresso no programa de Teletrabalho do Tribunal de Contas do 

Estado do Amazonas, em conformidade com a Portaria nº 321/2019-GP/SECEX, apontando como gestor(a) o(a) 

Conselheiro(a) ou Auditor(a) ...... ou Procurador(a) / (Nome), (Cargo) e (telefone celular). Para tanto, DECLARO 

estar ciente do conteúdo da indigitada Portaria nº 321/2019-GP/SECEX e que preencho os seguintes requisitos: 

 

(   ) Ser servidor efetivo e estável ou comissionado há mais de 01 (um) ano de efetivo exercício ininterrupto; 

(    ) Não ocupar função ou cargo comissionado de direção ou chefia quando do efetivo ingresso no programa; 

(    ) Não ter penalidade disciplinar nos dois anos anteriores à inscrição; 

(    ) Não ter sido, prévia e involuntariamente, desligado do teletrabalho; 

(    ) O gestor em teletrabalho ocupa cargo ou função de direção ou chefia da unidade e deverá habilitar-se em curso 

preparatório na mesma turma do requerente, exceto se previamente habilitado. 

 

Assinatura do Servidor 
___________________________________________ 

(identificar a assinatura) 
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ORIENTAÇÕES GERAIS PARA O GESTOR SOBRE O TELETRABALHO 
 

1. O servidor só poderá ingressar no teletrabalho na unidade em que estiver lotado no momento da 
inscrição; 

2. Todas as informações solicitadas neste formulário devem ser obrigatoriamente preenchidas; 

3. As assinaturas do servidor e do gestor da unidade deverão ser acompanhadas de identificação 
(carimbo ou nome do assinante); 

4. Não deverão ser juntados comprovantes de produtividade ou outros tipos de documentos 
semelhantes; 

5. Este formulário depois de preenchido e assinado deverá ser salvo no formato “PDF”;  

6. Será aceito somente o formulário devidamente preenchido, assinado e salvo. 

 

2. SITUAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DA UNIDADE 
 

Constar a relação nominal de todos os servidores que atuam na unidade, com os respectivos cargos 

e/ou funções. Destacar no campo observações, se houver: afastamentos com duração superior a 30 

dias, disposições (nesses casos citar unidade de origem) e servidores em Teletrabalho.  

 

Nome Matrícula Cargo/função Observação 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

3. PRODUTIVIDADE A SER ALCANÇADA NO TELETRABALHO 
 

3.1 Atividades a serem desenvolvidas no teletrabalho 
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Descrever todas as atividades a serem desenvolvidas pelo servidor no teletrabalho, discriminando 
as físicas e as virtuais. 

 

Atividades a serem realizadas pelo servidor em teletrabalho 
 
 
 
 
 
 

 
3.2 Produção média mensal do(s) servidor(es) que executa(m) a(s) tarefa(s) a ser(em) desempenhada(s) pelo 

servidor em teletrabalho no período dos últimos 06 (seis) meses, considerando os dias de efetivo trabalho: 

 

Nome do Servidor 
(primeiro nome) 

Produção mensal em 20__/20__ (*)  
(Ex: 2017/2018) Média 

Individual 
no 

período 
(**) 

Meses 
Não considerar os meses de 

janeiro/fevereiro/julho/dezembro 

      

        

        

        

        

        

 

Média geral (***)  

(*) Para a produção mensal de cada servidor da equipe deve-se levantar a produção do servidor, 
considerando apenas os dias efetivamente trabalhados (deduzir licenças, férias, folgas, etc). 

(**) Para a média individual no período, deve-se somar os resultados da produção em cada mês e dividir por 
06 meses. 

(***) Para calcular a média geral, deve-se somar todas as médias individuais e dividir pela quantidade de 
servidores. 
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Memória de Cálculo (*) 
 
 
 
 

(*) Informar como foi calculada a produção mensal da equipe, do item 2.2 com base nas atividades informadas no 
item 2.1. 

 
3.2 Quantidade de servidor(es) que realiza(m) a(s) atividade(s) a ser(em) desenvolvida(s) pelo requerente: 

 

3.3 Produtividade mensal, que o servidor requerente deverá alcançar durante o teletrabalho e que deverá ser 

superior à média geral do(s) servidor(es) que executa(m) as mesmas atividades do servidor em teletrabalho, é de: 

 

4. ANUÊNCIA DO GESTOR DA UNIDADE 
 

Para os fins da Portaria nº 321/2019-GP/SECEX, considera-se gestor o Conselheiro(a) / 

Auditor(a) / Procurador(a) ou o servidor investido em cargo ou função de diretoria ou chefia 

 
 

Unidade do Gestor:  

Nome do Gestor da unidade:  

Cargo ou função do gestor da unidade: 

 
 

 

O servidor acima identificado está autorizado a participar do Programa do Teletrabalho 

do TCEAM, devendo apresentar os resultados estabelecidos neste documento. 

 
 
 

Manaus, xx de xxxxxxxxx de 20xx. 
 
 
 
 
 

Assinatura do Servidor 
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___________________________________________ 
(identificar a assinatura) 

 
 
 
 
 

Assinatura do Gestor da Unidade 
___________________________________________ 

(identificar a assinatura) 
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ANEXO II – PORTARIA Nº 321/2019-GP/SECEX 
 

AVALIAÇÃO DA META DE DESEMPENHO 
 

Acompanhamento Mensal do Teletrabalhador pelo Gestor 
 

Nome do gestor:  

E-mail do gestor:  

Nome do servidor:  

Setor:  

Mês da Avaliação:  

Início do Teletrabalho:  

Questionário não será preenchido, pelo seguinte motivo: 

  Servidor esteve durante todo o período em afastamento legal. 

 

1. Favor preencher o quadro abaixo com relação à meta. 

 

Mês 
Meta 

Estabelecida Ajustada Alcançada 

    

    

    

Legenda: 

Estabelecida = meta definida na inscrição ou alterada formalmente 
Ajustada = meta alterada conforme a necessidade do período (afastamentos, demandas 
urgentes, etc.)  
Alcançada = meta efetivamente cumprida pelo servidor 

 

 

2. Relatório das Atividades desenvolvidas pelo servidor e parecer da chefia imediata sobre o 
desempenho: 
............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 


