
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 017, DE 03 DE MARÇO DE 2021.

DISPÕE SOBRE MEDIDAS TEMPORÁRIAS
EM  RELAÇÃO  AO  ATENDIMENTO
EXTERNO E REGIME DE TELETRABALHO
REALIZADO NOS ÓRGÃOS E ENTIDADES
DA  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA
MUNICIPAL  DIRETA  E  INDIRETA,  EM
RAZÃO  DO  AUMENTO  NO NÚMERO  DE
CASOS DO CORONAVÍRUS (COVID-19) EM
2021.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU, Estado
do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e

CONSIDERANDO  que  compete  aos  Municípios  definir  e
disciplinar as regras sanitárias de prevenção e enfrentamento à
COVID-19;

CONSIDERANDO  as  Recomendações  do  Comitê  de
Especialistas da Secretaria de Estado da Saúde Pública para o
enfrentamento da pandemia pela COVID-19, na qual sugerem
a adoção de medidas que intensifiquem as medidas de restrição
de circulação de pessoas, aglomerações e eventos, bem como
as ações de vigilância;

CONSIDERANDO a recomendação em nível estadual de se
buscar diminuir  o  fluxo de  pessoas em espaços coletivos  de
forma a mitigar a disseminação do novo coronavírus;

CONSIDERANDO  que  a  experiência  global  aponta  para  o
caminho irreversível de teletrabalho;

CONSIDERANDO, por fim, que serão mantidas as regras de
teletrabalho  no  contexto  do  enfrentamento  da  pandemia  da
COVID-19,  em  especial  as  de  proteção  ao  grupo  de  risco,
enquanto perdurar a emergência de saúde pública,

D E C R E T A:

Art. 1º - A suspensão do atendimento presencial nos órgãos da
administração direta e indireta do Município de Ipanguaçu, a
partir de 04 de março de 2021.

Art.  2º  -  Determinar  a  continuidade  das  atividades  dos
servidores através do expediente interno e teletrabalho;

Art.  3º  -  O  retorno  do  atendimento  presencial  externo  nos
órgãos e entidades da administração pública municipal direta e
indireta  fica  condicionado  a  observância  dos  seguintes
indicadores:

I  -  taxa  de  ocupação  dos leitos  abaixo de  80% (oitenta  por
cento);
II- indicador composto abaixo de 3 (três).

Art.  4º  -  O  atendimento  presencial  ao  público  externo  será
prestado  quando  não  for  possível  o  atendimento  realizado
remotamente,  pelos  meios  tecnológicos  disponíveis  ou  por
telefone, casos em que o servidor deverá seguir estritamente os
protocolos sanitários definidos pelos órgãos sanitários.

Art. 5º - Fica instituído o regime permanente de teletrabalho
nos órgãos da administração direta e indireta do Município de
Ipanguaçu.
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Parágrafo único. Poderão se submeter ao regime permanente
de teletrabalho ora instituído os servidores públicos municipais
vinculados aos órgãos e entidades referidos no “caput” deste
artigo.

Art. 6º - Considera-se regime de teletrabalho, para os fins deste
decreto, aquele em que os servidores ou empregados públicos
cumprem suas  jornadas  em local  diverso  das  instalações  da
unidade de trabalho.

§1º - O regime de teletrabalho definido no “caput” deste artigo
caracteriza-se pela execução das tarefas habituais e rotineiras
desenvolvidas pelo servidor, execução de projetos ou de tarefas
específicas, compatíveis com as atribuições do cargo, da sua
unidade de trabalho e com o regime não presencial, mediante o
uso de tecnologias de informação e comunicação.

§2º  -  A  execução  de  ações  que,  por  sua  própria  natureza,
constituam trabalho externo não caracteriza, por si,  atividade
em regime de teletrabalho.

Art. 7º - Sem prejuízo de outros requisitos e condições fixados
no  exercício  das  competências  definidas  neste  decreto,  a
implementação do regime de teletrabalho pressupõe:

I – a fixação de metas para a realização dos trabalhos;

II – que o desempenho possa ser objetivamente mensurado;

III – o não prejuízo ao regular funcionamento da unidade de
trabalho e ao atendimento ao público;

IV – o comparecimento à sua unidade de trabalho, sempre que
houver convocação.

§1º  A  fixação  e  os  critérios  de  mensuração  objetiva  de
desempenho deverão ser reavaliados periodicamente, de forma
a  garantir  o  contínuo  incremento  da  produtividade  e  a
adequação do regime de teletrabalho.

§2º  Sem prejuízo  dos  dias  de  comparecimento  periódico,  o
servidor  deverá  estar  apto  atender  à  convocação  para
comparecimento  presencial,  no  dia  e  horário  fixados  pela
chefia  imediata  ou  mediata,  desde  que  avisado  com,  no
mínimo, 4 horas de antecedência.

Art. 8º - Caberá à chefia imediata, observadas as normas deste
decreto:

I - indicar os servidores ou empregados públicos elegíveis para
adesão ao regime de teletrabalho;

II - elaborar e pactuar os planos de trabalho com os servidores;

III  -  acompanhar  o  andamento  das  atividades  no  regime  de
teletrabalho;

IV - definir a escala dos servidores;

V - convocar os servidores para atividades presenciais, sempre
que necessário;

VI - oferecer as condições e buscar soluções para a viabilização
e  melhoria  constante  do  regime  permanente  de  teletrabalho,
com o apoio da chefia mediata.

Parágrafo único. O acompanhamento das atividades no regime
de  teletrabalho  deverá  possibilitar  a  apuração  objetiva  do
desempenho  dos  servidores,  bem  como  de  suas  respectivas
unidades.

Art. 9º - Na definição para atuação no regime de teletrabalho, a
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chefia  imediata  deverá  observar  o  perfil  profissional  dos
servidores  ou  empregados  públicos,  de  forma a  promover  e
capacitar as seguintes características:

I  -  organização:  capacidade  de  estruturar  suas  atribuições,
estabelecendo prioridades;

II  -  autonomia:  capacidade  de  atuar  com  disciplina  e
comprometimento sem acompanhamento presencial;

III  -  orientação  para  resultados:  capacidade  de  atentar  aos
objetivos e  trabalhar  para alcançá-los,  observados sempre os
prazos previamente estabelecidos;

IV - controle de qualidade: capacidade de avaliar criticamente
o  trabalho  realizado  e  alcançar  com  qualidade  os  objetivos
fixados;

V  -  integração  do  trabalho:  capacidade  de  alinhar  tarefas
individuais com a equipe e  chefia,  tornando o trabalho mais
efetivo e sem sobreposição e/ou retrabalho.

Art.  10.  Os  servidores  em  regime  de  teletrabalho  deverão
cumprir uma das seguintes escalas semanais de trabalho:

I  -  4  (quatro)  dias  de  trabalho  à  distância  e  1  (um)  dia  de
trabalho presencial;

II  -  3  (três)  dias  de  trabalho  à  distância  e  2  (dois)  dias  de
trabalho presencial;

III  -  2  (dois)  dias  de trabalho à distância  e  3  (três)  dias  de
trabalho presencial.

Parágrafo  único.  Fica  vedado  o  estabelecimento  de  dia  da
semana fixo para comparecimento presencial dos servidores ou
empregados públicos, sendo necessária a alternância dos dias
da  semana  que  compõem  a  escala  de  trabalho,  garantindo,
assim, com essa alternância, maior efetividade na integração e
troca  de  informações  necessárias  entre  os  membros  das
equipes.

Art.  11 -  A adesão dos  servidores  eleitos  para  o  regime  de
teletrabalho  é  facultativa,  devendo  ser  formalizada  mediante
formulário próprio e condicionada à:

I  -  pactuação  de  plano  de  trabalho  contendo  atividades
passíveis  de serem objetivamente mensuradas,  bem como as
demais condições  específicas  a  que se  submeterá o servidor,
incluindo o estabelecimento do regime de assiduidade;

II  -  indicação  do  local  do  teletrabalho,  podendo  o  servidor
optar por indicar sua residência ou outro local compatível com
o cumprimento  das  normas  e  condições  gerais  e  específicas
fixadas para o regime, em especial observância de prazo fixado
para  atendimento  à  convocação  para  comparecimento
presencial;

III  -  subscrição  de  compromisso  de  realização  das  metas
desempenho e demais condições fixadas.

Parágrafo  único.  A  prestação  de  serviços  em  regime  de
teletrabalho  poderá  ser  executado,  eventualmente,  em  local
diverso do pactuado, mediante prévia e expressa autorização da
chefia imediata.

Art. 12 -  O ingresso no regime de teletrabalho não constitui
direito do servidor.

Parágrafo único. A adesão ao regime de teletrabalho poderá ser
revertida em função:

I - da conveniência ou necessidade do serviço;
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II - da inadequação ao regime;

III - do desempenho inferior ao estabelecido;

IV - da desistência do servidor;

V - de informação acerca de fundados indícios de violação às
regras  e  condições  do  teletrabalho  pactuado,  até  sua  devida
apuração.

Art.  13 -  Compete  à  Secretaria  Municipal  de  Planejamento,
Administração e Transportes orientar os órgãos e entidades e
dirimir  os  casos  omissos  deste  decreto  por  meio  de  ato
normativo competente.

Art. 14 - As regras definidas neste Decreto poderão ser revistas
a  qualquer  tempo,  de  acordo  com  as  taxas  e  índices  de
transmissibilidade da COVID-19, no município de Ipanguaçu.
Art.  15  -  Este  Decreto  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE CIVIL, Ipanguaçu/RN, 03 de março de 2021.

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal 
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