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Oficio n° 477/2021  -GP

Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

Ao  Excelentissimo Senhor

Paulo Ferreira da Silva

(Paulinho dos Condutores)

D.D.  Presidente da Camara Municipal de Jacarei / SP

Excelentissimo Senhor Presidente,

Jacarei, 06 de dezembro de 2021.

cA^AAF.a MiiNzcipAL Or .j`4 .  'iRElFARA`
P           {;OLO GERAL N.

Encaminho anexo,  Projeto de  Lei  n°  19/2021,  para apreciagao dos Senhores

Vereadores.

Projeto  de  Lei   n°  35/2021   -  lnstitui  o  regime  permanente  de  trabalho  a

distancia no ambito da Administraeao  Direta e  lndireta do  Municipio de Jacarei.

Sendo  o  que  nos  compete  para  o  momento,  aproveitamos  a  oportunidade

para renovar votos de estima e consideraeao.

Respeitosamente,

ROSANA GRAVENA

Vice-Prefeita do Municipjo de Jacarei

Pra9a dos Tres Poderes. 73  -2° andaT- Centro - Jacarei-SP

Telefone:  (12) 3955-911  I  -Fax-(12) 3961-I 092  -gabinete@jacarei  sp.gov.br
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PROJETO  DE  LEI  N° 35,  DE 06  DE  DEZEMBRO  DE 2021.
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lnstitui  o  regime  permanente  de  trabalho  a  disfancia  no  ambito  da
Administragao  Direta e lndjreta do Municipio de Jacarei.

A  VICE-PREFEITA  MUNICIPAL  DE  JACAREi,   no  uso  de  suas  atribuie6es

FAZ SABER que a Camara  Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei.

Art.    1°   Fica   institufdo   o   regime   de   trabalho   a   distancia   nos   6rgaos   da

Administragao Direta e lndireta do Municipio de Jacarei.

Art.  20  Considera-se  regime  de trabalho  a  distancia,  para  os fins desta  Lei,  a

atividade  ou  conjunto  de  atividades  funcionais  realizadas  remotamente,  em  local  diverso

das  dependencias  fisicas  dos  6rgaos  e  entidades  da  Administraeao  Ptlblica  Municipal,  de

maneira    permanente    ou    peri6dica,    podendo    ocorrer    o    comparecimento    presencial

obrigat6rio quando necessario.

§   1°   0   regime   de   trabalho   a   distancia   definido   no   caput   deste   artigo

caracteriza-se pela execueao das tare fas habituais e rotineiras desenvolvidas pelo servidor,

execugao  de  projetos  ou  de  tarefas  especificas  compativeis com  as atribuie6es  do  cargo,

da sua unidade de trabalho e com o regime nao presencial,  mediante o usa de tecnologias

de  informagao e comunicagao.

§ 20 A execugao de a?6es que,  por sua  pr6pria  natureza,  constituam trabalho

externo nao caracteriza,  por si, atividade em regime de trabalho a distancia.

Art.   30  0  ingresso   no   regime  de  trabalho  a  distancia  sera  solicitado  pelo

servidor e esta  sujeito  a  autorizagao  ou  mediante  indicaeao  da  chefia  imediata  dos  6rgaos

e entidades da Administragao Pdblica  Municipal  Direta e lndireta.

Art.  4°  Sem  prejuizo  de  outros  requisitos  e  condie6es  fixados  no  exercicio

das  competencias  definidas  nesta  Lei,  a  implementagao  do  regime de  trabalho  a  distancia

pressup6e:
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I -a fixaeao de metas para a realizagao dos trabalhos;

11 -que a desempenho possa ser objetivamente mensurado;

Ill  -o  nao  prejuizo  ao  regular  funcionamento  da  unidade  de  trabalho  e  ao

atendimento ao pdblico interno e externo;

lv -  o  registro  de  assiduidade  e  das  atividades  desenvolvidas  para  fins  de

apuragao objetiva do desempenho;

V  -  o  comparecimento  peri6dico  do  servidor  a  sua   unidade  de  trabalho,

sempre que houver convocagao pela chefia imediata ou mediata;

Vl   -   que   o   domicilio   do   servidor   seja,   as   suas   expensas   e   sob   sua

responsabilidade,  tecnologicamente  adequado  para  transmitir  e  receber  comunicae6es  e

dados com os correspondentes protocolos de seguranga;

Vll -que o servidor aceite expressamente,  por meio do Termo de Adesao ao

Trabalho a Distancia.

§ 1 0 A fixagao e os criterios de mensuragao objetiva de desempenho deverao

ser  reavaliados  periodicamente,  de  forma  a  garantir  a  continuidade  da  produtividade  e  a

adequaeao do regime de trabalho a djstancia.

§  2° A aferigao da  produtividade e  requisito  para  a  implantagao do trabalho  a

distancia  observados  os  parametros  da  razoabilidade  e  da  eficiencia  do  servigo,  a  serem

definidos por meio de Decreto e outros atos formais.

Art.  50  Cabefa  ao  Secrefario  da  Pasta  ou  ao  Presidente  da  Autarquia  ou

Fundagao observar as seguintes determinae6es:

c>
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I -avaliar as fung6es e atividade possiveis de adesao ao  regime de`trabalho

a distancia e sua respectiva escala de trabalho dos servidores autorizados;

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

Ill   -   acompanhar   o   andamento   das   atividades   no   regime   de   trabalho   a

distancia,  relatando periodicamente ao seu superior imediato as atividades realizadas;

lv   -   convocar   os   servidores   para   atividades   presenciais,    sempre   que

necessario;

V  -  oferecer as  condie6es  e  buscar  solug6es  para  a  viabilizaeao  e  melhoria

constante do regime permanente de trabalho a distancia, com o apoio da chefia mediata.

Art.  60 0 servidor autorizado a realizar trabalho fora das dependencias fisicas

de seu  local de trabalho devera:

I - providenciar as estruturas fisicas e tecnol6gicas necessarias a  realizagao

do trabalho a distancia;

11  -   cumprir as atribuig6es  legais do cargo;

Ill   -  executar  as  tare fas   nos   prazos  e   condig6es  estabelecidos   par  seu

superior imediato;

lv -manter a chefia imediata informada acerca da evolueao do trabalho e de

eventuais dificuldades que possam atrasar ou prejudicar o seu andamento;

V  -   reunir   -   se   periodicamente   com   a   chefia   imediata   para   apresentar

resultados e obter orientae6es e  informag6es, de modo a proporcionar o acompanhamento

dos trabalhos;
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Vl -estar acessivel pelos meios institucionais e telefones de contato, durante

o horario de expediente ordinario;

VII   -  consultar  diariamente  a   sua   caixa   de   correio  eletr6nico   institucional,

durante o horario de expediente;

Vlll  -  atender  as  convocae6es  para  comparecimento  as  dependencias  do

6rgao ou entidade, sempre que houver necessidade ou interesse da Administragao;

lx -preservar o sigilo dos dados de forma remota, mediante observancia das

disposig6es constantes da  Lei Federal n° 13.709,  de 14 de agosto de 2018,  no que couber,

das normas  internas de  seguranga da  informagao e demais cautelas pertinentes, seguindo

a   politica  de  seguranga  da   informagao  e  orientae6es  tecnicas  especificas  da  area  de

tecnologia da informagao do 6rgao ou entidade.

Paragrafo   Unico.   Sem   prejuizo  dos  dias  de  comparecimento   peri6dico,   o

servidor devefa estar apto a atender convocaeao para comparecimento presencial,  no dia e

horario fixados  por seu  superior imediato  ou  mediato,  desde que  avisado com,  no  minimo,

4 (quatro) horas de antecedencia.

Art. 7° A realizaeao do trabalho a distancia 6 vedada aos servidores que:

I  - estejam  em estagio  probat6rio,  salvo  autorizagao justificada  da  chefia  dos

6rgaos e entidades da Adminjstragao Pdblica  Municipal  Direta e  lndireta;

11  -ocupem  cargo  de  direeao,  chefia  ou  assessoramento,  responsaveis  pela

coordenagao e orientagao de atividades desempenhadas por subordinados;

Ill  -desempenhem  atividades  em  que  seja  imprescindivel  a  realizagao  de

trabalho presencias nas dependencias dos 6rgaos ou entidades;

lv  -  executem  atividades  que,  em  razao  da  sua  natureza,  impossibilitem  a

sua realizagao e aferigao via trabalho a distancia;
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V  -   apresentem   contraindicag6es   por   motivo  de   sai]de,   constatadas   em

pericia m6dica.

Art.  8°  A  adesao  ao  regime  de  trabalho  a  distancia  podera  ser  revertida  a

qualquer tempo em fun?ao:

I  -da conveniencia ou  necessidade do servigo;

11  -da  inadequagao ao  regime;

Ill -do desempenho inferior ao estabelecido;

IV -da desistencia do servidor;

V  -  de  violaeao  as  regras  e  condig6es  do  trabalho  a  distancia  pactuado,

ainda que durante a apuragao da irregularidade.

Art.  9°  0  servidor  ou  a  chefia  imediata  podem  solicitar  o  desligamento  do

regime de trabalho a distancia a qualquer momento.

Art.10. A jornada  de trabalho  a  distancia sera  cumprida  dentro  do  hofario de

expediente.

Pafagrafo  Unico.  Aos  servidores  em  desempenho  de  trabalho  a  distancia  6

proibido a atividade em horario extraordinario e  horario noturno.

Art.11.  A  inobservancia  injustificada  de  requisito  ou  condi?ao  do  regime  de

trabalho   a  distancia   podera   ensejar,   nos   termos   expressamente   fixados   no   plano  de

trabalho, a caracterizaeao do descumprimento da jornada de trabalho pelo servidor.

.i.

Prapa dos Tres  Poderes,  73  -2° andar- CentiiD - Jacarei-SP
Telefone.  (12) 39551)Ill  -Fax.  ( 12) 3961 -1092 -eabinete©iacarei so.soy br



Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

I;i.;...

Art.  12.  0  registro  de  assiduidade  do  servidor em  trabalho  a  distancia  sera

feito  preferencialmente  na  forma  eletr6nica  ou  por  outro  meio  apto  definido  pela  chefia

imediata.

Art.13.  Nao  have fa  direito  a  auxilio  -transporte  nos  dias  trabalhados  sob  o

regime de trabalho a distancia.

Art.  14.  0  desenvolvimento  da  atividade  laboral  de  que  trata  a  presente  Lei

sera regulamentado par Decreto.

Art.15.   Esta Lei entra em vigor na data de sua publicag5o.

Gabinete do Prefeito, 06 de dezembro de 2021.

ROSANA GRAVENA

Vice-Prefeita do Municipio de Jacarei

PTapa dos Tres  Podcres.  73  -20 andar- C`entro  - Jacaref-SP
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MENSAGEM

Tenho  a   honra  de  submeter  a  analise  dessa   Egr6gia  Casa   Legislativa  o

incluso  Projeto  de  Lei  que  institui  o  regime  permanente  de  trabalho  a  distancia  no  ambito

da Administragao Direta e lndireta do Municipio de Jacarei.

0  presente  Projeto de  Lei  institui o  regime de trabalho a disfancja  mos 6rgaos

da Administragao  Direta  e  lndireta do  Municipio de Jacarei,  permitindo que  as  atividades  e

fung6es  dos  servidores  efetivos  do  Poder  Executivo  possam  ser executadas  por  meio  do

regime de trabalho a distancia, quando solicitado pelo servidor ou chefia imediata.

A  Proposta  Legislativa  busca  otimizar  o  uso  de  tecnologias  da  jnforma?ao

para potencializar a prestagao do servigo pl]blico e alcangar o interesse ptiblico.

A  implementagao  do  trabalho  a  distancia  tern  por  objetivos  reduzir  tempo  e

custo  de  deslocamento  dos  servidores  ate  o  local  de  trabalho  promovendo  mecanismos

para  motivar  servidores  e  compromete-los  com  as  metas  da  institui¢ao,  aumentando  a

produtividade e a qualidade de trabalho dos servidores.

Este    novo   regime   de   trabalho   propicia   melhor   qualidade   de   vida   aos

servidores  promovendo  a  cultura  orientada  em  resultados,  com  foco  no  incremento  da

eficiencia e da efetividade dos servigos prestados a sociedade.

0  acompanhamento das atividades  no regime de trabalho a distancia devera

possibilitar a  apuraeao objetiva  do desempenho dos servidores,  para que  haja aferigao  do

crescimento  qualitativo   na   prestagao  dos  servigos   ptlblicos,   observando   metas  para   a

realizagao dos trabalhos,  registro da assiduidade e das atividades desenvolvidas.

0   trabalho   a   distancia   vein   ocorrendo   de   forma   gradativa   nos   6rgaos

ptiblicos,  mesmo antes  da  pandemia  do  Covid-19,  como  e  o  caso  do  Tribunal  Superior do

Trabalho  que  foi  o  primeiro  6rgao  do   Poder  Judiciario  a  aderir  ao  trabalho  a  distancia

implementado pela Resolugao Administrativa/ TST n°  1.499,  de  10 de fevereiro de 2012.
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A   Resolueao   n°  227,   de   15  de  junho  de  2016  do   Conselho   Nacional  de

Justiga  veio  posteriormente  e  regulamentou  o  trabalho  a  distancia   no  ambito  do   Poder

Judiciario coma  urn todo.

0   Governo   do   Estado   de   Sao   Paulo   institui   e   disciplinou   o   regime   de

teletrabalho  no  ambito  da Administragao  Direta  e Autarquica  do  Estado  de  Sao  Paulo,  por

meio do  Decreto n° 62.648, de 27 de junho de 2017.

Assim,  observou-se  que  antes  e  ate  mesmo  durante  a  pandemia,  diversos

trabalhos foram realizados a distancia com a mesma ou  melhor qualidade e produtividade.

Seguindo   esta   tendencia   de    modernizar   a   Administragao    Ptlblica   com

metodos que  possam  garantir maior eficiencia  na  prestagao  do  servigo  ptlblico atrelado  ao

bern-estar  do   servidor   pLlblico,   o   Executivo   Municipal   prop6e   o   regime   de   trabalho   a

distancia  na Administragao PL]blica Direta e  lndireta.

Ressalta-se  que  este  Projeto  de  Lei  possui  s6lido  escopo  legal,  conforme

disp6em  o  art.  60  e  os  incisos  I  e  Ill  do  art.  61,  da  Lei  Organica  Municipal,  e  o  inciso  I  do

art.  30 da Constituigao  Federal.

Justificado    nestes   termos,    a    fim   de   que   a    proposta    possa    alcangar

plenamente   os   seus   objetivos,   encaminhamos   o   Projeto   de   Lei   para   apreciaeao   e

aprovagao dessa Casa  Legislativa.

Gabinete do Prefeito,  06 de dezembro de 2021.

ROSANA GRAVENA

Vice-Prefeita do Municipio de Jacarei
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