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PORTARIA N.O1.646/2020-MP/PGJ

Regulamenta, em carater excepcional e provisorio, 0
teletrabalho de servidores e estagiarios no periodo de
vigElncia do Ato Conjunto nO.001/2020-MP/PGJ/CGMP,
no ambito do Ministerio Publico do Estado do Para.

o PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
PARA, usando das atribuic;6es legais e com fundamento no artigo 18, XXV, da Lei
Complementar nO57/2006;

CONSIDERANDO os term os da Resoluc;ao nO 157/2017-CNMP, de 31/1/2017, que
regulamenta 0 teletrabalho no ambito do Ministerio Publico e do Conselho Nacional do Ministerio
Publico,

CONSIDERANDO a declarac;ao da Organizac;ao Mundial da Saude no ultimo dia 11 de
marc;o (quarta-feira) caracterizando 0 surto do novo Coronavirus como pandemia,
prospectando-se 0 aumento nos proximos dias do numero de casos, inclusive com risco a vida,
em diferentes paises afetados;

CONSIDERANDO a necessidade de conter a propagac;ao de infecc;ao e transmissao local
e preservar a saude de servidores, estagiarios, terceirizados, colaboradores e do publico ell)
geral;

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentac;ao provisoria do teletrabalho no ambito
do Ministerio Publico do Estado do Para em razao da adoc;ao de medidas temporarias de
prevenc;ao de contagio pelo novo Coronavirus (COVID-19);

CONSIDERANDO, por fim os termos da Portaria nO 1.510/2020-MP/PGJ, de 17/3/2020,
publicada no D.O.E. de 19/3/2020, do Ato Conjunto nO001/2020-MP/PGJ/CGMP, de 19/3/2020,
publicado no D.O.E. de 20/3/2020 e da Ordem de Servic;o n.o 001/2020-MP/PGJ, publicado no
D.O.E. de 24/3/2020;

RES 0 LV E:

Art. 1° As atividades dos servidores dos orgaos e unidades administrativas do Ministerio Publico
do Estado do Para poderao ser executadas fora de suas dependencias, de forma remota, sob a
denominac;ao de teletrabalho, enquanto persistirem as medidas de restric;6es de expediente
presencial estabelecidas no Ato Conjunto nO 001/2020-MP/PGJ/CGMP, observadas as
diretrizes, os termos e as condic;6es estabelecidos nesta Portaria.

Paragrafo unico. Nao se enquadram no conceito de teletrabalho as atividades que, em razao da
natureza do cargo ou das atribuic;6es da unidade de lotac;ao, sao desempenhadas externamente
as dependencias do orgao.

Art. 2° Para os fins de que trata este Ato, define-se:
I - teletrabalho: modalidade de trabalho realizada de forma remota, com a utilizac;ao de recursos
tecnologicos; ~
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II - unidade: subdivis80 administrativa do Ministerio Publico do Estado do Para dotada de
gestor;
III - gestor da unidade: membro do Ministerio Publico ou servidor ocupante de cargo em
comiss80 ou fung80 gratificada responsavel pelo gerenciamento da unidade;
IV - chefia imediata: membro, servidor ocupante de cargo em comiSS80 ou fung80 gratificada de
natureza gerencial, ao qual se reporta(m) diretamente servidor(es) com vinculo de
subordinag80.

Art. 3° S80 objetivos do teletrabalho, disposto p~r esta Porta ria:
I - Garantir a continuidade dos servigos do Ministerio Publico do Estado do Para, em regime de
trabalho emergencial, conforme disposto no Ato Conjunto nO001/2020-MP/PGJ/CGMP.
II - Ampliar a possibilidade de trabalho aos servidores dentro de um cenario de conteng80 de
propagag80 de infecg80 e transmiss80 local;
III - economizar tempo e reduzir custo de deslocamento dos servidores ate 0 local de trabalho;
IV - ampliar a possibilidade de trabalho aos servidores com dificuldade de deslocamento ou que
possuam restrigoes de trabalho fundamentadas na Porta ria nO1.510/2020-MP/PGJ;
V - aumentar a qualidade de vida dos servidores;
VI - considerar a multiplicidade das tarefas, dos contextos de produg80 e das condigoes de
trabalho para a concepg80 e implemento de mecanismos de avaliag80 e alocag80 de recursos;
VII - contribuir tambem para a melhoria de programas socioambientais, com a diminuig80 de
poluentes e a redug80 no consumo de agua, esgoto, energia eletrica, papel e outros bens e
servigos disponibilizados pelo Ministerio Publico do Estado do Para;

Art. 5° Compete ao gestor da unidade observar as seguintes diretrizes:
I - a realizag80 do teletrabalho e vedada aos servidores cuja atividade desenvolvida no
Ministerio Publico seja integralmente incompatfvel com a realizag80 remota;
II - as restrigoes de trabalho fundamentadas nos artigos 5° e 6° da Portaria nO 1.510/2020-
MP/PGJ e que estejam enquadrados no artigo 1°, §1° do Ato Conjunto n° 001/2020-
MP/PGJ/CGMP;
III - a quantidade de servidores em teletrabalho, p~r unidade, de que trata a presente porta ria
devera ser estabelecida pelo gestor da unidade em conjunto com as chefias imediatas, visando
observar a continuidade do servigo publico durante a vigen cia das restrigoes de expediente
presencial estabelecidas no Ato Conjunto nO001/2020-MP/PGJ/CGMP;
IV - e facultado ao gestor da .unidade, em conjunto com as chefias imediatas, proporcionar
revezamento entre os servidores, para fins de regime de trabalho presencial para 0 exercicio de
atividades essenciais definidas na Ordem de Servigo n.o 001/2020-MP/PGJ.

Art. 6° - Cabera a chefia imediata 0 acompanhamento da jornada diaria remota, a efetividade, a
produtividade e a qualidade da realizag80 do servigo de sua unidade, em regime de teletrabalho,
observando 0 seguinte:
I - 0 acompanhamento de que trata 0 caput sera realizado tendo como base relat6rios de
tramitag80 de documentos nos sistemas de informagao e no e-mail institucional que serao
utilizados pelos servidores em teletrabalho;
II - A apurag80 da jornada diaria remota pelo teletrabalho de servidores, estagiarios e
colaboradores sera atestada mensalmente e encaminhada p~r e-mail para registro no
Departamento de Recursos Humanos;
III - Servidores, estagiarios e colaboradores devem estar a disposig80 de suas respectivas
chefias e desenvolver suas atividades remotas no horario equivalente a sua jornada regular de
servigo presencial.

,~
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Art. 7° - E incompatlvel com a realizag80 do teletrabalho disposto nesta Portaria, a realizag80 e
o pagamento de gratificag80 pela prestag80 do servigo extraordinario, previsto no artigo 132, I,
da Lei Estadual nO5.810/94.
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Art. 8° - Os servidores em regime de teletrabalho ficarao dispensados do registro de ponto
enquanto perdurar os efeitos desta Porta ria e das restric;oes de expediente presencial
estabelecidas no Ato Conjunto nO001/2020-MP/PGJ/CGMP;

Art. go Constituem deveres dos servidores e estagiarios em regime de teletrabalho:

I - manter os telefones de contato permanentemente atualizados e atende-Ios, nos dias uteis e .
no horario de desempenho de suas atribuic;oes, como se estivesse em expediente presencial;

II - consultar nos dias uteis e durante 0 horario de desempenho de suas atribuic;oes, a(s)
caixa(s) de correia eletronico institucional utilizadas para 0 exercicio de suas atividades
funcionais e responder com presteza os e-mails encaminhados;

III - consultar, operar e manter atualizado, nos dias uteis e durante 0 horario de desempenho de
suas atribuic;oes, os sistemas de informac;oes do Ministerio Publico do Estado do Para, e de
outras instituic;oes parceiras, utilizados para 0 exercfcio de suas atividades funcionais, durante 0
perfodo de realizac;ao do teletrabalho;

VI - manter a chefia imediata informada diariamente, por qualquer meio eletronico disponfvel,
acerca da evoluc;ao do trabalho e de eventuais dificuldades que possam atrasar ou prejudicar 0
seu andamento;

VII - retirar processos e demais documentos das dependencias do ergao, quando necessario,
somente apes anuencia da chefia imediata e mediante assinatura de termo de recebimento e
responsabilidade, e devolve-los fntegros ao termino do trabalho ou quando solicitado pela chefia
imediata ou gestor da unidade;

VIII - preservar 0 sigilo dos dados acessados de forma remota, mediante observancia das
normas internas de seguranc;a da informac;ao e da comunicac;ao, bem como manter atualizados
os sistemas institucionais instalados nos equipamentos de trabalho;

IX - uso obrigaterio do e-mail institucional, quando nao for 0 caso de usa dos sistemas
eletronicos informatizados do Ministerio Publico ou de outras instituic;oes, e observancia das
demais disposic;oes contidas no'art. 8a da Ordem de Servic;o nO 001/2020-MP/PGJ;

X - cumprir as escalas de revezamento e executar as respectivas atividades, nos casos de
servic;os presenciais, conforme previsto na Ordem de Servic;o n.o 001/2020-MP/PGJ;

XI - cumprir as escalas de plantoes presenciais ja definidas e as que venham a ser
implementadas.

§1° As atividades deverao ser cumpridas diretamente pelo servidor em regime de teletrabalho,
sendo vedada a utilizac;ao de terceiros, servidores au nao.

§2° Fica vedado 0 contato do servidor com partes au advogados, vinculados, direta ou
indiretamente, aos dados acessados pelo servidor ou aqueles disponfveis a sua unidade de
trabalho, sem autorizac;ao expressa do gestor da unidade.

§ 3° Cabe ao gestor da unidade a controle da entrega e do recebimento dos processos e <J
demais documentos na forma do inciso IV, devendo informar a Subprocuradoria-Geral de '1
Justic;a, area tecnico-administrativa, a identificac;ao de processos ou documentos retirados e nao
restitufdos ao Ministerio Publico, au de irregularidades no seu manuseio.
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§ 4° 0 trabalho remoto nao exime 0 comparecimento presencial do servidor, quando necessario.

Art. 10. 0 servidor e responsavel p~r providenciar e manter, as suas expensas, estrutura ffsica
(computadores, monitores, teclados, etc) e tecnol6gica (atualizayao
de softwares e hardwares necessarios, contratayao de internet etc.) necessarias e adequadas a
realizayao do teletrabalho.

Art. 11. Compete ao Departamento de Informatica viabilizar 0 acesso remoto e controlado dos
servidores em regime de teletrabalho aos sistemas dos 6rgaos do Ministerio Publico do Estado
do Para, bem como divulgar os requisitos tecnol6gicos mfnimos para 0 referido acesso.

Art. 12. Ao final das restriyoes de expediente presencial estabelecidas no ate Conjunto nO
001/2020-MP/PGJ/CGMP, os gestores das unidades deverao encaminhar relat6rio a
Procuradoria-Geral de Justiya, apresentando a relay80 dos servidores que participaram do
teletrabalho, as dificuldades observadas e os resultados alcan<;ados, com fins de subsidiar a
implanta<;ao futura do teletrabalho de forma permanente e efetiva no Ministerio Publico do
Estado do Para.

Art. 13. Os estagiarios devem atuar em observancia ao artigo 1°, §1° do Ato Conjunto nO
001/2020-MP/PGJ/CGMP e artigo 4° da Ordem de Servi<;o n.O001/2020-MP/PGJ.

Art. 14. Os casos omissos serao resolvidos pelo Procurador-Geral de Justi<;a.

Art. 15. Esta Porta ria entra em vigor na data de sua publica<;80.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA, Belem, 07 de abril de 2020.

-~)f\~~U~C
E TO VALENTE MARTINS

ro urador-Geral de Justi<;a
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