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DECRETO Nº 15.395, DE 19 DE MARÇO DE 2020.

Institui o Regime Excepcional de
Teletrabalho no âmbito da Administração
Pública do Estado de Mato Grosso do Sul,
para a prevenção da transmissão e da
proliferação da COVID-19 no território sul-
mato-grossense.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no
exercício da competência que lhe confere o art. 89, inciso VII, da
Constituição Estadual, e

Considerando a necessidade de se evitar a concentração de pessoas e
de preservar o grupo de risco;

Considerando a necessidade de o Governo do Estado de Mato Grosso
do Sul adotar medidas para preservar servidores e a comunidade,
reduzindo as possibilidades de transmissão e proliferação da COVID-
19, mantendo-se a execução dos serviços públicos que competem a
cada órgão e entidade;
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Considerando que alguns serviços do Estado de Mato Grosso do Sul
podem, excepcionalmente, ser executados de forma eletrônica e/ou
remota,

D E C R E T A:

Art. 1º Institui-se o Regime Excepcional de Teletrabalho no âmbito da
Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual.

Parágrafo único. A adoção do regime de que trata o caput deste artigo
tem por objetivo garantir a produtividade e a qualidade do trabalho do
servidor público, no período de enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional, decorrente do
coronavírus (SARS-CoV-2), bem como racionalizar tarefas e alocação
de recursos humanos e financeiros.

Art. 2º Faculta-se aos Secretários de Estado, ao Procurador-Geral do
Estado, ao ControladorGeral do Estado e aos Diretores-Presidentes a
implantação, em seus respectivos órgãos e entidades, em caráter
temporário e com prazo determinado, do Regime Excepcional de
Teletrabalho pelo prazo de 15 (quinze) dias, passível de prorrogação,
se necessário.

Parágrafo único. Não estão abrangidas pelo disposto no caput deste
artigo as hipóteses obrigatórias

de adoção do Regime Excepcional de Teletrabalho, previstas no Decreto
Estadual nº 15.391, de 16 de março de 2020.

Art. 3º Para a execução dos preceitos deste artigo, considera-se
teletrabalho o desenvolvimento, por servidor público ocupante de
cargo efetivo ou em comissão, de suas atribuições de forma remota,
com a utilização de recursos tecnológicos disponíveis, fora das
dependências físicas do órgão ou da entidade de sua lotação e cuja
atividade, não constituindo, por sua natureza trabalho, externo, possa
ter seus resultados efetivamente mensuráveis, com efeitos
equiparados àqueles da atuação presencial.

Parágrafo único. As atividades externas do servidor, desempenhadas
em razão da natureza do cargo ou das atribuições da respectiva
unidade de lotação, não se enquadram no conceito de teletrabalho.

Art. 4º A realização de teletrabalho será restrita aos servidores do
Estado de Mato Grosso do Sul
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que, em razão da natureza do trabalho, tenham condições de prestá-lo
remotamente e sem prejuízo ao serviço público, com o intuito de que
permaneçam em suas residências e evitem, o quanto possível, contato com
outras pessoas.

Parágrafo único. É necessário que o servidor disponha de acesso à
internet e de equipamentos de informática e de comunicação para a
perfeita execução de suas atividades, ficando assegurado, pelo setor de
informática dos órgãos e das entidades o acesso e o suporte remoto
aos sistemas para o efetivo desempenho do teletrabalho.

Art. 5º A adesão do servidor ao teletrabalho é facultativa, terá prazo
determinado e observará as seguintes diretrizes:

I - o teletrabalho é restrito às atribuições que possam ser realizadas
remotamente e para as quais

seja possível mensurar objetivamente o desempenho do servidor público e os
resultados a serem atingidos, por meio da definição de metas de desempenho
e produtividade individuais, alinhadas ao planejamento estratégico

A autenticidade deste documento pode ser verificada
no endereço http://imprensaoficial.ms.gov.br


