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Prezados servidores

Em virtude da pandemia de Covid-19, como medida de caráter emergencial, o 
Decreto Municipal nº 14.611, de 17 de março de 2020, regulamentou as atividades 
desenvolvidas pelos servidores e colaboradores através de trabalho remoto, como 
forma de diminuir os riscos decorrentes da disseminação da doença. 

As atividades desenvolvidas pelos servidores e colaboradores está regulamentada 
pelo Decreto 14.652 de 19 de abril de 2020, que institui o Regime Especial de 
Funcionamento da PMF, em função da COVID-19.

Neste momento, se apresenta o desafio e a oportunidade de experimentarmos 
novas formas de organização das rotinas de trabalho no setor público, para 
seguirmos cumprindo nossa missão de cuidar da Cidade.

Aqui, trazemos algumas dicas que podem te ajudar! 
 



Regime especial de funcionamento da PMF

Formas de atuação dos profissionais que trabalham para a Prefeitura:

 I – Trabalho remoto: as atividades são realizadas à distância, facilitada pelo uso da

tecnologia e de comunicação.

II – Trabalho presencial: atividades realizadas no órgão, presencialmente.

III – Regime à disposição: atividades que não se enquadram em nenhum dos 
modelos acima. O servidor deverá estar disponível em todo o horário de trabalho, 
podendo ser convocado, a qualquer momento, para apoiar ou realizar outras 
atividades ou ainda a retornar as suas atividades ordinárias.

IV - Licenciado:  com licença médica ou afastado por suspeita de COVID-19.



Regime especial de funcionamento da PMF

SERVIÇOS ESSENCIAIS: Saúde, limpeza pública, segurança cidadã, fiscalização, 
gestão de trânsito, vigilância e salva vidas.

SERVIÇOS E ATIVIDADES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DA PMF: gestão 
orçamentária, gestão fiscal e financeira, gestão de pessoal, transporte e logística, 
licitações, serviços e infraestrutura de comunicação e tecnologia da informação, 
perícia médica, previdência e saúde do servidor e demais serviços de suporte 
aos serviços essenciais, atividades e projetos que não serão paralisados 
durante a situação de emergência em saúde.

SERVIÇOS E ATIVIDADES IMPORTANTES: todos aqueles cuja continuidade não 
comprometa ou agrave o controle da pandemia ou tenha impactos significativos 
no funcionamento da Prefeitura e à prestação dos serviços públicos.

 



Controle de frequência no período de
regime especial de funcionamento
O chefe imediato e/ou RH deverá indicar a modalidade de controle de cada servidor, no Sistema de 
Controle de Frequência (SECOF) :
 
I – Trabalho remoto: nessa opção não haverá registro da frequência, a presença já estará registrada, 
porém, se o servidor não realizar as atividades programadas pela chefia ou não responder aos 
chamados, o chefe imediato ou RH poderá registrar a falta.

II – Trabalho presencial: o controle de frequência poderá ser através do ponto web ou pela biometria.
 Nesse caso, o RH deverá enviar enviar email para a equipe da SEPOG/COGESP/SECOF informando a 
forma e se haverá necessidade de criação de novas escalas de trabalho.       

III – Regime à disposição: nessa opção não haverá registro da frequência, a presença já estará 
registrada, porém, se o servidor não realizar as atividades programadas pela chefia ou não responder 
aos chamados, o chefe imediato ou RH poderá registrar a falta.

Para as ações I e III, em breve será enviado tutorial de 
como o RH deverá implantar a informação no SECOF.





Ambiente

1. Crie um ambiente de trabalho em casa

As tarefas que você vai realizar no home office são as mesmas executadas no seu 
ambiente de trabalho. Para que elas sejam concluídas com o mesmo desempenho e 
qualidade, é indispensável escolher um cantinho dentro de casa para trabalhar.

- Reserve um local para trabalhar. Lembre-se que trabalhar no sofá ou na cama, 
diminui a produtividade.

- Confira a disponibilidade de ferramentas essenciais para se trabalhar remotamente 
como computador, internet, acesso à sistemas e pastas da instituição.

- Se você mora com outras pessoas, informe-as sobre seu horário 
de trabalho e evite interrupções.



Disciplina

2. Seja disciplinado 

Dentro de casa você se sente à vontade e pode se vestir de maneira confortável. Mas é 
necessário ser disciplinado para que atividades rotineiras ou aquele “cochilo no sofá” 
não interfiram no seu desempenho. 

- Mantenha um horário certo para despertar como se estivesse indo para o trabalho.

- Ao acordar, troque de roupa e evite utilizar pijamas ou outras peças que costumam 
ser usadas em casa. Trajes muito informais podem reduzir a conexão com o 
trabalho, afetando a produtividade. 



Rotina

3. Crie uma rotina 

Além de você ter horário para trabalhar, você necessita estipular um horário para 
o seu almoço e também para pausas durante o dia, seja para alongar ou tomar um 
café. Essas pausas são essenciais para colocar as ideias em ordem e poder 
pensar com mais calma e clareza.

- Reserve seu horário de almoço garantindo pelo menos uma hora de duração e evite 
realizar as refeições no ambiente em que está trabalhando.

- Cuide da sua saúde! Alimente-se de forma saudável, hidrate-se, pratique exercícios 
físicos e hobbies (em casa)! Mantenha seus laços sociais com familiares e amigos, 
mesmo sendo de forma virtual!



Organização

4. Seja Organizado Trabalhando Home Office 

A organização é a base de tudo, então esteja com seus documentos sempre organizados, 
tenha backups, faça um controle de suas tarefas, horários e reuniões. A organização 
evita problemas e melhora ainda mais o seu rendimento no trabalho home office.

- Estabeleça com sua chefia imediata um plano de trabalho, com a descrição das atividades, 
produtos que devem ser entregues e os prazos estabelecidos.

- Lembre-se que durante o horário de trabalho, você deverá verificar seu email, grupos de 
whatsapp da sua diretoria, gerência e grupos de trabalhos, bem como estar atento ao celular, 
caso alguém da equipe ou da instituição precise entrar em contato com você. 

- Procure orientações com seu gestor e equipe de trabalho 
sempre que precisar.



Dicas para gestores

5. Reúna pessoas da sua equipe

Os grupos de discussões, permitem que você compartilhe sua rotina.

- Defina com sua equipe quais atividades e entregas são essenciais para o período, os 
responsáveis por elas e os prazos dessas entregas. 

- Verifique quais ferramentas (computador, internet, entre outras) os membros de sua equipe 
dispõem em casa, assim você tem como distribuir os trabalhos que podem ou não ser 
desenvolvidos remotamente. 

- Realize reuniões virtuais, definindo com clareza a pauta e quem serão os responsáveis para 
anotar os encaminhamentos.

- Digitalize documentos e use o “Assine Já” (assinatura digital), o máximo possível.



Dicas para gestores

- Defina quais ferramentas virtuais irá utilizar com a equipe e assegure-se de que todos os 
membros estejam conseguindo utilizá-las corretamente.

- O trabalho remoto se baseia na confiança! Respeite os cronogramas que sejam urgentes. 

- Seja paciente durante a adaptação da equipe a essa nova modalidade de trabalho. Toda 
inovação requer um tempo de aprendizado e logo tudo estará fluindo normalmente.

- Procure saber como está a saúde física e mental da sua equipe. Nesse momento de crise, é 
muito importante o suporte dado pelo gestor aos servidores e colaboradores.



Dicas de 
ferramentas 
para usar 
no trabalho 
remoto



Aplicativos para reuniões virtuais 
1. Discord 

Software de comunicação online, permite chats por texto e 
voz e tem a opção de criar salas de bate-papo privadas. 
Está disponível, de graça, para Windows, Mac OS, Android, 
iOS e pode ser acessado diretamente na web.

2. Google Hangouts Meet

Plataforma de comunicação, desenvolvida pela Google, 
que inclui mensagens instantâneas, chat de vídeo, SMS e 
VOIP. Ele ajuda as equipes a colaborar de modo fácil e 
eficiente usando mensagens diretas e conversas em grupo. 
O sistema está disponível para Android, iOS e pode ser 
acessado diretamente na web.



Aplicativos para reuniões virtuais 
3. Microsoft Teams

Plataforma de comunicação e colaboração que combina bate-papo, 
videoconferências, armazenamento de arquivos (incluindo colaboração em arquivos) 
e integração de aplicativos no local de trabalho. É parte do  pacote de produtividade 
Office 365 e apresenta extensões que podem ser integradas a produtos que 
não são da Microsoft.

A PMF possui licenças do Microsoft Teams juntamente com o pacote de produtividade 
Office 365. Quem desejar instalar em sua máquina, deve solicitar cadastro para a 
Coordenadoria de Gestão Corporativa da Tecnologia de Informação e Comunicação 
(Cogect/Sepog): servicedesk@fortaleza.ce.gov.br



Ferramenta de escritório e produtividade 
Office 365

Office 365 é uma versão online por assinatura da suíte de aplicativos para escritório/
produtividade Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), focado no trabalho colaborativo 
simultâneo de uma grande equipe. Tem suporte nos sistemas operacionais Windows, 
macOS, iOS e Android, asuit e inclui versões na nuvem do OneDrive, OneNote, Teams, 
Power BI, Skype, Office Online. É utilizado diretamente no navegador web, sem a 
necessidade de instalação no seu computador, bastando criar uma conta para uso.

A PMF possui licenças do Microsoft Teams, juntamente com o pacote de produtividade
Office 365. Quem desejar instalar em sua máquina, deve solicitar cadastro para a
Coordenadoria de Gestão Corporativa da Tecnologia de Informação e Comunicação
(Cogect/Sepog): servicedesk@fortaleza.ce.gov.br



OneDrive

OneDrive é um serviço de armazenamento em nuvem. Com ele é possível armazenar e 
hospedar qualquer arquivo, usando uma Conta da Microsoft. Também é possível definir 
arquivos públicos (qualquer pessoa poderá acessar a pasta definida como pública), 
somente amigos (apenas os amigos do usuário), usuários definidos (apenas usuários 
predeterminados podem acessar a pasta definida para eles/ele acessar) ou privados 
(somente o usuário que hospedou poderá acessar a pasta definida).

A PMF possui licenças do Microsoft Teams juntamente com o pacote de produtividade
Office 365. Quem desejar instalar em sua máquina, deve solicitar cadastro para a
Coordenadoria de Gestão Corporativa da Tecnologia de Informação e Comunicação
(Cogect/Sepog): servicedesk@fortaleza.ce.gov.br

Ferramenta para compartilhamento 
e colaboração de arquivos 



Trello

Trello é um aplicativo de gerenciamento de projeto baseado na web e utiliza 
paradigma Kanban para gerenciamento de projetos e equipes. Trello permite 
trabalhar com mais colaboração e ter mais produtividade. Está disponível de
forma gratuita em https://trello.com/e é suportado nas plataformas móveis 
para iPhone, Android e Windows. Também pode ser acessado pela web 
em qualquer navegador

Ferramenta para gestão de 
atividades para equipe  



Precisando acessar recursos da
rede que você usava no escritório?

Vpn - Virtual Private Network 

Em caso de necessidade, com autorização do gestor do órgão, é possível, 
excepcionalmente, criar uma conexão segura e criptografada através de comunicação 
privada entre o seu computador particular e os recursos internos da rede como 
pastas, arquivos e sistemas. 

O sistema utilizado é o Virtual Private Network, VPN, que está disponível, gratuitamente, 
para Windows, Mac OS, Android e pode ser acessado diretamente na web.



SPU -
Sistema de 
Protocolo 
Único



Processos Virtuais

Processos Administrativos Eletrônicos

- A Prefeitura de Fortaleza já dispõe de um sistema que permite a tramitação virtual 
de processos: o SPU Digital (https://spuevolucao.fortaleza.ce.gov.br).

- Cada órgão deve abrir um email institucional para receber os processos abertos.

- Quando os documentos forem de tamanho maior do que o suportado pelo email, 
podem ser disponibilizados em drives gratuitos, assim até os fornecedores poderão 
encaminhar documentos para abertura de processos virtualizados.

- Dentro do SPU, você encontra o passo a passo da tramitação e nesse endereço, 
todas as informações e tutoriais: 
https://drive.google.com/open?id=1EFEJG-Fl-GWMMYIQUERujJa5NmR8guAs



Processos Virtuais

- Também existe a possibilidade de tornar virtuais os processos físicos, por meio 
da digitalização da documentação e inserção no sistema SPU.

- Os documentos a serem inseridos nos processos virtualizados podem ser 
assinados com certificação digital pelo sistema Assine Já, ou ainda assinados 
a próprio punho e digitalizados,  assim será possível tramitá-los  sem 
impressão de papel e sem necessidade de deslocamento.



Assine Já

Assine Já

- Com o Assine Já é possível assinar documentos inseridos nos processos virtuais que 
tramitam pelo SPU, ou qualquer outro documento, desde que esteja em meio digital.

- Para que ocorra a assinatura, é necessário perfil de usuário no sistema Assine Já e 
certificação digital.

- A certificação digital é vinculada ao CPF, sendo pessoal e intransferível e emitida por 
empresas que são autorizadas Instituto de Chaves Públicas Brasileiras- ICP Brasil.



Para te ajudar a usar essas ferramentas, conte 

sempre com o suporte da TI do seu órgão.
 

A Prefeitura de Fortaleza conta com o comprometimento e 

engajamento de todos os seus servidores e colaboradores. 

Lembre-se que o isolamento social existe para que sua 

saúde, de seus familiares e amigos seja preservada. 

Fique em casa e continue trabalhando por nossa Cidade!



EQUIPE DE ELABORAÇÃO

Secretaria do Planejamento, Orçamento de Gestão - Sepog

Cogesp – Coordenadoria de Gestão Estratégica de Pessoas
Cogem – Coordenadoria de Gestão e Modernização Organizacional

Cotec – Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação

Instituto de Planejamento de Fortaleza – Iplanfor

Diretoria Administrativo-Financeira (Diafi) 
Gerência de Gestão de Pessoas




