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4 – o procedimento a ser considerado para a seleção dos 
servidores interessados em executar atividades na modalidade 
de teletrabalho;

5 – a descrição das atividades que deverão ser realizadas, 
com a indicação da jornada de teletrabalho (parcial ou integral) 
em que deverão ser cumpridas e a determinação dos critérios 
que deverão ser adotados para o acompanhamento e o controle 
da produtividade pelo superior imediato;

6 – as metas a serem atingidas, pela unidade, com o tele-
trabalho, na comparação com os indicadores alcançados com a 
modalidade de trabalho presencial;

7 - a forma de cômputo de faltas injustificadas decor-
rentes do descumprimento das metas previamente ajustadas, 
conforme determina o § 2º do artigo 11 do Decreto 62.648, de 
27-06-2017.

§ 2º - Cópias do ato normativo de que trata o caput deste 
artigo e da prorrogação do prazo estabelecido no item 1 do § 
1º deste artigo, deverão ser encaminhadas à Unidade Central de 
Recursos Humanos, da Secretaria de Estado de Planejamento e 
Gestão, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da data de 
sua publicação.

Artigo 3º - O teletrabalho deverá ser implementado em 
caráter experimental, como projeto-piloto, por um período de, 
no mínimo, 6 (seis) meses.

§ 1º - Considera-se ‘projeto-piloto’ cada nova aderência 
de unidades de trabalho (das Secretarias de Estado, da Procu-
radoria Geral do Estado ou das Autarquias) à modalidade de 
teletrabalho.

§ 2º - Durante o projeto-piloto de implementação do 
teletrabalho, de que trata o caput deste artigo, a unidade de 
trabalho não poderá ultrapassar o limite de 30% do seu contin-
gente de servidores em real exercício na execução de atividades 
nesta modalidade.

§ 3º - Após a realização do projeto-piloto, o órgão ou a enti-
dade deverá decidir pela continuidade ou não da modalidade.

Artigo 4º - A jornada de teletrabalho a que se refere o item 
5 do § 1º do artigo 2º desta Resolução poderá ser cumprida de 
duas formas distintas:

I – Parcial: na qual parte da jornada de trabalho é cumprida 
presencialmente e parte em teletrabalho;

II – Integral: na qual a totalidade da jornada de trabalho 
é cumprida na modalidade de teletrabalho, devendo o servidor 
ou empregado público comparecer à unidade de trabalho, no 
mínimo, cada 10 (dez) dias, conforme determina o inciso VII do 
artigo 9º do Decreto 62.648, de 27-06-2017.

Artigo 5º - A implementação do teletrabalho deve ser 
precedida da ampla divulgação de suas regras aos servidores ou 
empregados públicos, conforme determina o inciso IV do artigo 
8º do Decreto 62.648, de 27-06-2017, bem como do amplo 
esclarecimento dos procedimentos que serão adotados para a 
seleção dos interessados.

Parágrafo único – Para que possa participar da seleção de 
que trata o caput deste artigo, o servidor ou empregado público 
deverá manifestar seu interesse pelo teletrabalho por meio do 
preenchimento e envio do formulário constante no Anexo I 
desta Resolução.

Artigo 6º - O Termo de Adesão ao Teletrabalho, expresso em 
formulário específico, a partir do modelo proposto no Anexo II 
desta Resolução, compõe-se de Termo de Anuência (Subanexo I) 
e de Termo de Acompanhamento de Metas (Subanexo II).

§ 1º - O Termo de Anuência de que trata o caput deste 
artigo deverá ser assinado pelo superior imediato, pelo servidor 
interessado e por um representante do órgão setorial de recur-
sos humanos.

§ 2º - O Termo de Acompanhamento de Metas de que trata 
o caput deste artigo deverá ser assinado pelo superior imediato 
e pelo servidor.

Artigo 7º - As atividades a serem realizadas e as metas a 
serem cumpridas por meio do teletrabalho deverão ser:

I - previamente acordadas entre o superior imediato e o 
servidor; e

II - permanentemente monitoradas por meio de registros 
expressos no Termo de Acompanhamento de Metas, a ser ado-
tado no âmbito de cada unidade, a partir de modelo proposto no 
Subanexo II, do Anexo II desta Resolução.

Artigo 8º - O cumprimento das metas de desempenho pelo 
servidor ou empregado público no exercício de teletrabalho deve 
ser acompanhado semanalmente pelo superior imediato.

Parágrafo único – O cumprimento integral das metas estipu-
ladas semanalmente para a jornada em teletrabalho equivalerá 
à frequência do servidor nos dias em que realizou o teletrabalho.

Artigo 9º - No caso de descumprimento da meta semanal 
estabelecida, o servidor ou empregado público deverá prestar 
esclarecimentos ao superior imediato sobre os motivos que o 
impediram de concluir a tarefa estipulada.

§ 1º - Se o superior imediato considerar improcedentes os 
esclarecimentos prestados, o servidor será impedido de conti-
nuar exercendo o teletrabalho, sendo essa exclusão contada da 
data previamente estipulada para a conclusão da meta.

§ 2º - O déficit relativo à meta não alcançada no período 
será convertido em faltas injustificadas.

§ 3º - Caso aceite a justificativa apresentada, o superior 
imediato deverá conceder novo prazo para a conclusão das 
tarefas.

§ 4º - Se, após a concessão de novo prazo para o cumpri-
mento da meta anteriormente estipulada, não houver o seu 
cumprimento nem for apresentada justificativa pertinente – ou, 
tendo sido apresentada, não for aceita pelo superior imediato –, 
será aplicado o disposto no § 1º deste artigo.

§ 5º - Se houver atraso na entrega das tarefas, tenha ou não 
sido apresentada alguma justificativa, o superior imediato deve-
rá registrar o atraso no Termo de Acompanhamento de Metas, 
dando ciência do fato ao servidor e solicitando sua assinatura.

Artigo 10 - A desvinculação do servidor ao teletrabalho 
poderá ocorrer nas seguintes proposições:

I- a pedido do servidor ou empregado público, nos termos 
do inciso I, do artigo 12 do Decreto 62.648, de 27-06-2017;

II- por determinação do gestor da unidade, nos termos do 
inciso II, do artigo 12 do Decreto 62.648, de 27-06-2017;

III- por não terem sido atingidas as metas e/ou não terem 
sido cumpridas as regras estabelecidas pela Administração, nos 
termos do artigo 9º do Decreto 62.648, de 27-06-2017;

IV- pela finalização ou descontinuidade do exercício de 
atividades na modalidade de teletrabalho.

Parágrafo único - A desvinculação do servidor ao teletra-
balho deverá ser feita mediante registro formal em formulário 
específico, com base no modelo proposto no Anexo III desta 
Resolução.

Artigo 11 - O servidor selecionado para exercer o teletraba-
lho terá prazo de até 15 dias para iniciar suas atividades nesta 
modalidade, cabendo a ele informar a chefia imediata a data 
escolhida o início, sem prejuízo de suas atividades no órgão ou 
entidade de lotação.

Parágrafo único – O retorno para o exercício das atividades 
na modalidade exclusiva de trabalho presencial deverá ser 
notificado, ao servidor, no prazo de até 15 (quinze) dias antes 
da data prevista para o efetivo retorno.

Artigo 12 - Todos os documentos de cunho profissional 
gerados por conta da vinculação ao teletrabalho deverão ser 
encaminhados ao órgão setorial de recursos humanos e junta-
dos ao prontuário do servidor.

Artigo 13 - Cabe ao órgão setorial de recursos humanos 
de cada Secretaria de Estado, Procuradoria Geral do Estado e 
Autarquia acompanhar a implantação e o desenvolvimento do 
teletrabalho em seu respectivo órgão ou entidade, atentando às 
seguintes atribuições:

I – adequar, às especificidades do órgão ou entidade, os 
modelos de formulário e relatórios mencionados na presente 
Resolução;

II – analisar os resultados auferidos pelas unidades parti-
cipantes, mediante avaliações periódicas, e propor ajustes na 
regulamentação;

III – apresentar relatório anual sobre o teletrabalho, funda-
mentado com base nos resultados auferidos;

IV - encaminhar, à Unidade Central de Recursos Humanos, 
da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, Relatório 
Quadrimestral sobre o Teletrabalho, a contar da data de imple-
mentação do teletrabalho, nos moldes do Anexo IV.

Artigo 14 – A Unidade Central de Recursos Humanos, da 
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, deverá elaborar 
relatório gerencial semestral sobre o teletrabalho, com base nos 
documentos encaminhados pelos órgãos setoriais de recursos 
humanos.

Artigo 15 - O órgão setorial de recursos humanos deverá 
anotar, na carteira de trabalho de servidor regido pela Con-
solidação das Leis do Trabalho, como aditivo ao contrato de 
trabalho, a vinculação do servidor ao teletrabalho, assim como a 
desvinculação e o retorno ao trabalho exclusivo na modalidade 
presencial.

Artigo 16 - Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

ANEXO I
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
TELETRABALHO
RG/RS
Nome
Cargo/Emprego Público
Unidade
Endereço do Teletrabalho
E-mail Funcional
Telefone
(DDD) + número
Celular
(DDD) + número
Whatsapp
(DDD) + número
Outros meios de comunicação: (descrição e contato)
Declaro ter ciência e estar de acordo com os termos esta-

belecidos no Decreto 62.648, de 27-06-2017, comprometendo-
-me a cumprir todas as disposições citadas na Resolução xxx, 
estando ainda ciente de que o seu descumprimento implica em 
desligamento automático por parte da administração.

DATA ____/_____/______
ASSINATURA DO SERVIDOR
ANEXO II
TERMO DE ADESÃO
SUBANEXO I
TERMO DE ANUÊNCIA
TELETRABALHO
IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR
Nome:
RS:
RG:
Cargo:
Órgão:
Unidade:
Gestor da Unidade:
Superior Imediato:
DISPOSIÇÕES GERAIS
Considera-se como teletrabalho, no presente TERMO DE 

ANUÊNCIA, a modalidade de prestação da jornada laboral em 
que o servidor executa parte ou a totalidade de suas atribuições 
fora das dependências físicas do seu órgão de lotação;

DA MODALIDADE DE TELETRABALHO
I – Conforme acordado entre servidor e gestor, opta–se pelo 

modelo de teletrabalho (PARCIAL ou INTEGRAL):
(PARCIAL: indicar os dias ou carga horária semanal que será 

cumprida em teletrabalho)
(INTEGRAL, indicar a periodicidade em que o servidor deve 

comparecer no órgão de lotação)
II – O servidor deverá permanecer acessível no horário de 

trabalho das _____ h às ______h nos dias de teletrabalho.
DOS DIREITOS DO SERVIDOR EM TELETRABALHO
I – Os efeitos jurídicos das atividades realizadas em regime 

de teletrabalho equiparam-se àqueles decorrentes da atividade 
laboral exercida mediante subordinação pessoal e direta, nas 
dependências do órgão ou entidade de lotação.

II - Realizar as tarefas nos períodos que lhe forem mais 
convenientes, respeitados os prazos de entrega estabelecidos 
pelo gestor de sua unidade.

DOS DEVERES DO SERVIDOR EM TELETRABALHO
I - cumprir as metas de produtividade estabelecidas neste 

TERMO DE ANUÊNCIA.
II – desempenhar suas atribuições no município em que 

estiver localizada a repartição pública em que estiver lotado, 
ou em localidade com distância nunca superior a 100 (cem) 
quilômetros desse município.

III - atender às convocações para comparecimento às 
dependências do órgão, sempre que determinado pelos seus 
superiores;

IV - estar acessível durante o horário de trabalho e manter 
telefones de contato permanentemente atualizados e ativos;

V – consultar, durante o horário de trabalho, seu correio 
eletrônico institucional;

VI – manter o superior imediato informado sobre a evo-
lução do trabalho, bem como indicar eventuais dificuldades, 
dúvidas ou intercorrências que possam atrasar ou prejudicar o 
seu andamento;

VII – retirar processos e demais documentos das dependên-
cias do órgão, quando necessário, somente mediante registro, 
responsabilizando-se pela custódia e devolução ao término do 
trabalho ou quando solicitado pela chefia imediata ou gestor 
da unidade;

VIII – preservar, nos termos da lei, o sigilo dos assuntos da 
repartição, das informações contidas em processos e documen-
tos sob sua custódia e dos dados acessados de forma remota, 
mediante observância das normas internas de segurança da 
informação e da comunicação, bem como manter atualizados 
os sistemas institucionais instalados nos equipamentos de 
trabalho.

DAS TAREFAS PACTUADAS, METAS E PRAZOS DE ENTREGA
(Descrever as atividades que o servidor deverá realizar 

em teletrabalho, estabelecendo metas e prazos para seu cum-
primento).

DO NÃO CUMPRIMENTO DAS METAS
I - O não cumprimento das metas e respectivos prazos de 

entrega, sem justificativa fundamentada, implicará em falta 
injustificada.

II – O cômputo das faltas injustificadas será feito na 
seguinte conformidade: (especificar a forma de cálculo – pro-
porcionalizar)

DAS ESTRUTURAS FÍSICAS E TECNOLÓGICAS
I - Compete ao servidor em teletrabalho responsabilizar-se 

pelas estruturas físicas e tecnológicas necessárias ao cum-
primento de suas atribuições, bem como por toda e qualquer 
despesa decorrente dessa modalidade de trabalho conforme 
especificações abaixo:

a) possuir acesso à rede elétrica que permita dar suporte, 
com segurança, aos equipamentos elétricos e eletrônicos afetos 
ao teletrabalho;

b) a mesa de trabalho e a cadeira devem ser ergonômicas, 
bem como a altura do monitor deve ser adequada, de modo 

RG
Cargo ou emprego público
Data de início
Data prevista para término
Nome do(s) servidor(es) ou empregado(s) público(s) 

desligado(s) do teletrabalho
RG
Cargo ou emprego público
Data
Motivo do desligamento
Considerações sobre o teletrabalho na unidade
Local, ___ de ____________ de 20___.
_____________________________________
(NOME)
(denominação do cargo)
Representante do Órgão Setorial de Recursos Humanos

 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 
TRÂNSITO

 Portaria Detran-377, de 1º-12-2017

Nomeia integrantes da 2ª e 4ª Juntas 
Administrativas de Recursos de Infrações 
de Alcoolemia e Substâncias Psicoativas do 
Departamento Estadual de Trânsito - Detran-SP

O Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Trânsito 
– Detran-SP,

Considerando as disposições do artigo 16 do Código de 
Trânsito Brasileiro - CTB e da Resolução 357, de 02-08-2010, do 
Conselho Nacional de Trânsito – Contran, resolve:

Artigo 1º - Nomear para integrar a 2ª Junta Administrativa 
de Recursos de Infrações de Alcoolemia e Substâncias Psicoati-
vas, do Departamento Estadual de Trânsito - Detran-SP, criada 
pela portaria Detran-SP 145, de 21-03-2016, Gabriela Golin, RG 
46.337.357-1, na qualidade de Secretária.

Artigo 2º - Nomear para integrar a 4ª Junta Administrativa 
de Recursos de Infrações de Alcoolemia e Substâncias Psicoati-
vas do Departamento Estadual de Trânsito - Detran-SP, criada 
pela Portaria Detran-SP 348, de 30-10-2017, Karine Borges 
Iervolino, RG 30.214.472-9, na qualidade de Secretária.

Artigo 3º - As nomeações de que tratam os artigos 1º e 
2º desta Portaria se dão nos termos do item 4º do Anexo da 
Resolução 357, de 02-08-2010, do Conselho Nacional de Trân-
sito – Contran.

Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

 DIRETORIA DE VEÍCULOS

 Portaria DV-1295, de 7-12-2017
Considerando o disposto na Resolução 466, de 11-12-2013, 

do Conselho Nacional de Trânsito – Contran, e na Portaria 68, 
de 24-03-2017, do Departamento Estadual de Trânsito de São 
Paulo;

Considerando o cumprimento das exigências legais e 
técnicas, resolve:

Artigo 1º Renovar, a partir de 12-09-2017, até a data 
estabelecida para seu recredenciamento nos termos da Portaria 
Detran 68 de 24-03-2017, capitulo IV, artigo 14, o credenciamen-
to da pessoa jurídica M & M Vistoria Veicular LTDA - ME, CNPJ: 
22.430.584/0001-78, situada na Rua Juca Cintra, 140, SERRA 
NEGRA, 13930-000, para atuar como Empresa Credenciada de 
Vistoria – ECV sob o número de credenciamento 300735.

Artigo 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Portaria DV-1296, de 7-12-2017
Considerando o disposto na Resolução 466, de 11-12-2013, 

do Conselho Nacional de Trânsito – Contran, e na Portaria 68, 
de 24-03-2017, do Departamento Estadual de Trânsito de São 
Paulo;

Considerando o cumprimento das exigências legais e 
técnicas, resolve:

Artigo 1º Renovar, a partir de 26-09-2017, até a data 
estabelecida para seu recredenciamento nos termos da Portaria 
Detran 68 de 24-03-2017, capitulo IV, artigo 14, o credenciamen-
to da pessoa jurídica Autovisa Vistorias Veiculares LTDA - ME, 
CNPJ: 12.142.848/0001-34, situada na Rua Pedro Marchi, 46, 
ITUPEVA, 13.295-000, para atuar como Empresa Credenciada 
de Vistoria – ECV sob o número de credenciamento 300897.

Artigo 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Portaria DV-1297, de 7-12-2017
Considerando o disposto na Resolução 466, de 11-12-2013, 

do Conselho Nacional de Trânsito – Contran, e na Portaria 68, 
de 24-03-2017, do Departamento Estadual de Trânsito de São 
Paulo;

Considerando o cumprimento das exigências legais e 
técnicas, resolve:

Artigo 1º Renovar, a partir de 02-09-2017, até a data 
estabelecida para seu recredenciamento nos termos da Portaria 
Detran 68 de 24-03-2017, capitulo IV, artigo 14, o credencia-
mento da pessoa jurídica Ronaldo Rabelo de Carvalho Junior 
- ME, CNPJ: 21.828.699/0001-52, situada na Rua Sebastião 
Franchi, 150, Santa Bárbara D'Oeste, 13450-222, para atuar 
como Empresa Credenciada de Vistoria – ECV sob o número de 
credenciamento 300572.

Artigo 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Portaria DV-1298, de 7-12-2017
Considerando o disposto na Resolução 466, de 11-12-2013, 

do Conselho Nacional de Trânsito – Contran, e na Portaria 68, 
de 24-03-2017, do Departamento Estadual de Trânsito de São 
Paulo;

Considerando o cumprimento das exigências legais e 
técnicas, resolve:

Artigo 1º Renovar, a partir de 05-09-2017, até a data 
estabelecida para seu recredenciamento nos termos da Portaria 
Detran 68 de 24-03-2017, capitulo IV, artigo 14, o credencia-
mento da pessoa jurídica Photocar Veiculos LTDA - ME, CNPJ: 
04.808.207/0001-48, situada na R PROFESSOR TOLEDO, S/N 
LOTE 23, Araçoiaba da Serra, 18190-000, para atuar como 
Empresa Credenciada de Vistoria – ECV sob o número de cre-
denciamento 300655.

Artigo 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Portaria DV-1299, de 7-12-2017
Considerando o disposto na Resolução 466, de 11-12-2013, 

do Conselho Nacional de Trânsito – Contran, e na Portaria 68, 
de 24-03-2017, do Departamento Estadual de Trânsito de São 
Paulo;

Considerando o cumprimento das exigências legais e 
técnicas, resolve:

Artigo 1º Renovar, a partir de 04-11-2017, até a data 
estabelecida para seu recredenciamento nos termos da Portaria 
Detran 68 de 24-03-2017, capitulo IV, artigo 14, o credencia-
mento da pessoa jurídica Almeida & Torres Analises Automo-
tivas LTDA - ME, CNPJ: 08.965.074/0002-55, situada na Av. 
José Nelson Machado, 784, Catanduva, 15809-000, para atuar 
como Empresa Credenciada de Vistoria – ECV sob o número de 
credenciamento 300470.

Artigo 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Portaria DV-1300, de 7-12-2017
Considerando o disposto na Resolução 466, de 11-12-2013, 

do Conselho Nacional de Trânsito – Contran, e na Portaria 68, 
de 24-03-2017, do Departamento Estadual de Trânsito de São 
Paulo;

Considerando o cumprimento das exigências legais e 
técnicas, resolve:

a prevenir a ocorrência de lesões por esforço repetitivo e por 
má postura;

c) quanto aos equipamentos de informática (hardware e 
software) devem seguir as seguintes especificações de compu-
tador, softwares, periféricos, acesso à Internet:

(Indicar as especificações para que o servidor em teletra-
balho possa realizar satisfatoriamente suas atividades fora do 
órgão de lotação).

OUTRAS DISPOSIÇÕES
I - Este Termo de Anuência estabelece os requisitos mínimos 

e as características necessárias das estruturas físicas e tecnoló-
gicas para realização do teletrabalho, na/o (nome da unidade 
e do órgão).

II - Não será devida indenização ou reembolso, a qualquer 
título, das despesas do servidor em decorrência do exercício de 
suas atribuições em teletrabalho.

III - Não caberá pagamento de adicional por prestação de 
serviço extraordinário para o alcance das metas previamente 
estipuladas.

DA VIGÊNCIA
O teletrabalho terá duração de ___ meses, com início 

em ___ de ___________ de 20___ e término em ___ de 
___________ de 20___, podendo ser prorrogado a critério da 
Administração.

DECLARAÇÃO
Eu, _________________(nome do servidor), 

____________ (cargo), RG n° _______________, 
lotado na _________________, da Secretaria 
_________________________, DECLARO EXPRESSAMENTE:

I - conhecer e estar de acordo com o completo teor deste 
Termo de Anuência;

II - conhecer o inteiro teor do Decreto 62.648, de 27-06-
2017;

III - conhecer o inteiro teor da Resolução XX 000, de __ (dia) 
de ____ (mês) de ____ (ano);

IV – que fui informado pelo gestor da unidade sobre as 
características do teletrabalho e seu respectivo regramento, 
incluindo os aspectos referentes à ergonomia, mobiliário, equi-
pamentos e programas de informática, requisitos e demais 
elementos que permeiam essa modalidade de trabalho;

V - não estar em estágio probatório;
VI - não possuir subordinados;
VII - não realizar atividades de atendimento ao público;
VIII – não ter sofrido penalidades disciplinares previstas nos 

incisos I a III do artigo 251 da Lei 10.261, de 28-10-1968, nos 5 
(cinco) anos anteriores à indicação;

IX – que não faço jus ao recebimento do Auxílio-Transporte, 
de que trata a Lei Federal 13.194, de 24-10-2001, nos dias de 
cumprimento de jornada em teletrabalho.

Local, ____ de ________________ de 20__.
______________________________
Servidor
denominação do cargo
_______________________________
Superior Imediato
denominação do cargo
_______________________________
Gestor da Unidade
denominação do cargo
_______________________________
Representante do órgão setorial de recursos humanos
denominação do cargo
ANEXO II
TERMO DE ADESÃO
SUBANEXO II
TERMO DE ACOMPANHAMENTO DE METAS
TELETRABALHO
PLANEJAMENTO / ACOMPANHAMENTO DO TELETRABALHO
Entidade:
Unidade/Lotação:
Servidor:
RG:
Cargo/Emprego Público:
Quantidade
Trabalho Pactuado
Prazo
Situação
Acompanhamento/Detalhamento da situação
Frequência
Início
Fim
Legenda do campo situação:
(A) Meta concluída
(B) Meta não concluída – concessão de novo prazo
(C) Meta não concluída
(D) Prazo suspenso
Observações
Servidor - Superior Imediato - Gestor da Unidade
Ciente, em __/__/____.
________________
Assinatura do Servidor - Em __/__/____.
_________________
Assinatura do Superior Imediato - Em __/__/____.
________________________
Assinatura do Gestor da Unidade
ANEXO III
FORMULÁRIO DE DESLIGAMENTO
TELETRABALHO
SERVIDOR
RS/RG CARGO OU EMPREGO PÚBLICO
UNIDADE
SUPERIOR IMEDIATO
A PARTIR DE _____/_____/________
( ) a pedido do servidor (nos termos do inciso I, do artigo 12 

do Decreto 62.648, de 27-06-2017);
( ) a pedido do gestor da unidade (nos termos do inciso II, 

do artigo 12 do Decreto 62.648, de 27-06-2017);
( ) pelo não atingimento das metas e/ou não cumprimento 

das regras estabelecidas pela Administração (nos termos do 
artigo 9º do Decreto 62.648, de 27-06-2017);

( ) pela finalização ou descontinuidade do teletrabalho.
OBSERVAÇÕES:
Local, ___ de ____________ de 20___
________________________________
Assinatura do Servidor
______________________________
Assinatura do Superior Imediato
_________________________________
Assinatura do Gestor da Unidade
_____________________________________
Assinatura do Representante do órgão setorial de recursos 

humanos
ANEXO IV
RELATÓRIO QUADRIMESTRAL
TELETRABALHO
Nome do órgão ou entidade
Nome da unidade
Nome do gestor da unidade
Cargo ou emprego público
Número total de servidores ou empregados públicos da 

unidade
Número de servidores ou empregados públicos em tele-

trabalho
Nome do(s) servidor(es) ou empregado(s) público(s) em 

teletrabalho
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