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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 09/08/2022 | Edição: 150 | Seção: 1 | Página: 9

Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento/Gabinete do Ministro

PORTARIA MAPA Nº 470, DE 8 DE AGOSTO DE 2022

Autoriza, no âmbito do Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento, a implementação, as orientações, os critérios e

os procedimentos gerais do Programa de Gestão e

Desempenho.

O MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, no uso da

atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal, e tendo em vista o

disposto no Decreto nº 11.072, de 17 de maio de 2022, e o que consta do Processo nº

21000.068408/2021-91, resolve:

Da autorização

Art. 1º Fica autorizado, no âmbito do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a

implementação, as orientações, os critérios e os procedimentos gerais do Programa de Gestão e

Desempenho - PGD, na forma do disposto no Decreto nº 11.072, de 17 de maio de 2022.

Das Unidades participantes do PGD

Art. 2º Para os fins desta Portaria são consideradas Unidades aptas à instituição do Programa de

Gestão e Desempenho, no âmbito do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento:

I - Gabinete do Ministro, incluídas as Assessorias Especiais, a Corregedoria e a Consultoria

Jurídica;

II - Secretaria-Executiva;

III - Secretaria Especial de Assuntos Fundiários;

IV - Secretaria de Política Agrícola;

V - Secretaria de Defesa Agropecuária;

VI - Secretaria de Aquicultura e Pesca;

VII - Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo;

VIII - Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Sustentável e Irrigação;

IX - Secretaria de Comércio e Relações Internacionais; e

X - Serviço Florestal Brasileiro.

Parágrafo único. O disposto nesta Portaria não se aplica aos Membros da Advocacia-Geral da

União em exercício na Consultoria Jurídica, por estarem sujeitos à regulamentação própria, nos termos da

Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993.

Art. 3º A instituição do Programa de Gestão e Desempenho é facultada aos dirigentes das

Unidades de que trata o art. 2º, vedada a delegação.

Parágrafo único. A instituição de que trata o caput será por meio de portaria específica,

observados a conveniência, o interesse do serviço e o disposto nesta Portaria.

Dos requisitos de instituição e manutenção do PGD

Art. 4º A instituição e a manutenção do Programa de Gestão e Desempenho no Ministério da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento obedecerão aos seguintes requisitos:

I - manter a capacidade plena de atendimento ao público interno e externo; e

II - adotar sistema informatizado de acompanhamento e controle do trabalho.
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§ 1º O atendimento de que trata o inciso I do caput não poderá ser prejudicado.

§ 2º O sistema informatizado de que trata o inciso II do caput será utilizado em qualquer

modalidade adotada e deverá permitir o monitoramento eficaz do trabalho efetivamente desenvolvido

pelo agente público.

Das modalidades de execução do PGD

Art. 5º O Programa de Gestão e Desempenho poderá ser executado nas seguintes modalidades:

I - presencial; ou

II - teletrabalho.

Parágrafo único. O teletrabalho de que trata o inciso II do caput poderá ocorrer em regime de

execução integral ou parcial.

Das regras para execução do PGD

Art. 6º O quantitativo de agentes públicos participantes na modalidade teletrabalho em regime

de execução integral será de, no máximo, sessenta por cento do total da força de trabalho de cada

Unidade definida no art. 2º.

Art. 7º O dirigente da Unidade poderá estabelecer produtividade adicional, entre vinte e

cinquenta por cento, aos participantes da modalidade teletrabalho em regime de execução integral em

relação às mesmas atividades executadas em regime de execução parcial ou executadas na modalidade

presencial.

Das atividades passíveis de execução por meio do PGD

Art. 8º As atividades que poderão ser executadas por meio do Programa de Gestão e

Desempenho são as seguintes:

I - aquelas que permitem a mensuração, quantitativa e qualitativa, das entregas do participante;

e

II - aquelas que possam ser adequadamente executadas de forma remota e com a utilização de

recursos tecnológicos de informação e comunicação.

Do público elegível

Art. 9º Os agentes públicos que poderão participar do Programa de Gestão e Desempenho, sem

prejuízo do disposto no art. 20, são os seguintes:

I - servidores públicos ocupantes de cargo efetivo;

II - servidores públicos ocupantes de cargo em comissão;

III - empregados públicos;

IV - contratados por tempo determinado, nos termos do disposto na Lei nº 8.745, de 9 de

dezembro de 1993; e

V - os estagiários, observado o disposto na Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008.

Das vedações para a participação na modalidade teletrabalho

Art. 10. Fica vedada a inclusão na modalidade teletrabalho, em regime de execução integral ou

parcial, do Programa de Gestão e Desempenho, dos agentes públicos que:

I - não estejam em exercício na Unidade de que trata o art. 2º, nos últimos 6 meses, contados da

publicação do ato de instituição do PGD na respectiva Unidade;

II - estejam no primeiro ano do estágio probatório de que trata o art. 20 da Lei nº 8.112, de 11 de

dezembro de 1990;

III - ocupem cargo em comissão de Direção e Assessoramento Superior - DAS ou Função

Comissionada do Poder Executivo - FCPE níveis 4, 5, 6 e Natureza Especial - NE, bem como Cargo

Comissionado Executivo - CCE e Função Comissionada Executiva - FCE de níveis 13 e superiores;
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IV - tenham sido responsabilizados pelo cometimento de falta disciplinar apurada em regular

procedimento disciplinar do tipo punitivo nos dois anos anteriores à data de solicitação de ingresso no

Programa; e

V - estejam afastados nos termos dos arts. 93 a 96-A da Lei nº 8.112, de 1990.

§ 1º A vedação de que trata o inciso I do caput não será considerada para:

a) os servidores e os empregados que entrem em exercício neste Ministério com base no art. 93

da Lei nº 8.112, de 1990;

b) os contratados temporários regidos pela Lei nº 8.745, de 1993; e

c) os servidores ocupantes da carreira de defesa agropecuária que tenham retornado do

exercício do posto de Adido Agrícola.

§ 2º A falta disciplinar de que trata o inciso IV do caput deve ter sido apurada mediante

procedimento de sindicância ou processo administrativo disciplinar, cujo relatório final, aprovado pela

autoridade competente, tenha concluído pela responsabilidade do investigado.

Das regras gerais de execução do PGD no MAPA

Art. 11. O controle de assiduidade e de pontualidade dos participantes do Programa de Gestão e

Desempenho será substituído por controle de entregas e resultados.

§ 1º A substituição de que trata o caput observará o disposto nos atos complementares

expedidos pelos órgãos centrais do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal - Sipec e do

Sistema de Organização e Inovação Institucional do Governo Federal - Siorg, de acordo com o disposto no

art. 16 do Decreto nº 11.072, de 2022, independentemente da modalidade adotada.

§ 2º Antes de ingressar no PGD, em qualquer modalidade, o participante deverá usufruir as

horas computadas como excedentes ou compensar aquelas registradas como débito, no respectivo

controle de frequência.

Art. 12. A modalidade teletrabalho em regime de execução integral ou parcial observará o

seguinte:

I - não poderá implicar aumento de despesa para a administração pública federal;

II - será condicionada à compatibilidade com as atividades a serem desenvolvidas pelo agente

público e à ausência de prejuízo para a administração;

III - dependerá de acordo mútuo entre o agente público e a sua respectiva Unidade; e

IV - exigirá que o participante permaneça disponível para contato, pelos meios de comunicação

acordados.

§ 1º O acordo de que trata o inciso III do caput será registrado no Termo de Ciência e

Responsabilidade.

§ 2º O período de disponibilidade de que trata o inciso IV do caput será definido pela chefia

imediata, observado o horário de funcionamento do Ministério.

Da alteração da modalidade presencial para teletrabalho

Art. 13. A modalidade presencial poderá ser alterada para teletrabalho observadas as regras

específicas para cada agente público.

§ 1º Na hipótese de empregados de empresas públicas ou de sociedades de economia mista

em exercício no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a alteração de que trata o caput

dependerá de autorização da entidade de origem, sem prejuízo do disposto nesta Portaria.

§ 2º A solicitação da autorização de que trata o § 1º deverá ser requerida à Coordenação-Geral

de Gestão de Pessoas do Departamento de Administração da Secretaria-Executiva, que providenciará o

pedido formal.

§ 3º Na hipótese de contratados por tempo determinado, a alteração de que trata o caput será

registrada em aditivo contratual, observado o disposto na Lei nº 8.745, de 1993.
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§ 4º Na hipótese de estagiários, a alteração de que trata o caput dependerá de atualização

prévia do Termo de Compromisso de Estágio.

§ 5º A atualização do Termo de Compromisso de Estágio deverá ser solicitada à Coordenação-

Geral de Gestão de Pessoas do Departamento de Administração da Secretaria-Executiva.

Do termo de ciência e responsabilidade da modalidade de teletrabalho

Art. 14. Ao ingressar na modalidade de teletrabalho em regime de execução integral ou parcial,

o agente público deverá declarar em termo de ciência e responsabilidade que:

I - arcará com a estrutura física e tecnológica necessária, sem direito a ressarcimento por parte

da administração pública; e

II - informará, e manterá atualizado, o seu número de telefone, fixo ou móvel.

Parágrafo único. O número de telefone de que trata o inciso II do caput será de livre divulgação,

tanto para o público interno do Ministério quanto para o público externo que necessitarem entrar em

contato com o agente.

Do ato normativo dos dirigentes das Unidades

Art. 15. A portaria, de que trata o parágrafo único do art. 3º, de instituição do Programa de

Gestão e Desempenho na Unidade deverá conter:

I - os tipos de atividades que poderão ser incluídas no Programa;

II - o quantitativo de vagas;

III - as vedações à participação, além daquelas dispostas no art. 10, se for o caso, desde que

fundamentadas;

IV - o eventual nível de produtividade adicional exigido para o teletrabalho;

V - o conteúdo do termo de ciência e responsabilidade a ser firmado entre o participante e a

sua chefia imediata; e

VI - a antecedência mínima nas convocações para o agente público comparecer

presencialmente à sua Unidade.

Art. 16. O ato normativo de que trata o caput do art. 15 deverá ser:

I - publicado no Boletim de Gestão de Pessoas do Sistema de Gestão de Pessoas do Governo

Federal - Sigepe;

II - disponibilizado no sítio eletrônico do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; e

III - amplamente divulgado na respectiva Unidade.

Parágrafo único. Os procedimentos de que trata o caput deverão ser executados após avaliação

prévia e manifestação oficial da Secretaria-Executiva.

Art. 17. A Secretaria-Executiva poderá editar ato normativo de procedimentos específicos para

as Superintendências Federais de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Seleção para adesão ao PGD

Art. 18. O dirigente da Unidade deverá selecionar os interessados a participar do Programa de

Gestão e Desempenho de modo impessoal, com base nas atividades a serem desempenhadas e na

experiência dos interessados.

§ 1º Outros critérios técnicos específicos, necessários à seleção dos interessados ao Programa,

poderão ser previstos, sem prejuízo do disposto no caput.

§ 2º A seleção dos candidatos poderá ser delegada à sua chefia imediata, que a fará mediante

decisão fundamentada.

§ 3º A operacionalização da seleção dos candidatos deverá ser realizada por meio do sistema

informatizado do programa de gestão em uso neste Ministério.

Do ingresso do participante e adesão ao PGD
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Art. 19. Considerado o candidato apto a ingressar no Programa de Gestão e Desempenho, após

sua seleção e atendido o disposto nesta Portaria, o dirigente da Unidade deverá publicar a portaria de

ingresso do participante no Boletim de Gestão de Pessoas do Sistema de Gestão de Pessoas do Governo

Federal - Sigepe.

Parágrafo único. Somente após a publicação do ato de ingresso de que trata o caput, o

participante estará dispensado do controle de frequência.

Art. 20. Na adesão ao Programa de Gestão e Desempenho, o agente público e a sua chefia

imediata firmarão plano de trabalho que conterá, no mínimo, as seguintes informações:

I - data de início e de término;

II - atividades a serem executadas pelo participante;

III - metas e prazos; e

IV - termo de ciência e responsabilidade.

§ 1º O plano de trabalho de que trata o caput será operacionalizado por meio do sistema

informatizado do programa de gestão em uso neste Ministério.

§ 2º O participante do Programa de Gestão e Desempenho comunicará à sua chefia imediata a

ocorrência de afastamentos, licenças e outros impedimentos para eventual adequação das metas e dos

prazos ou possível redistribuição das atividades constantes do seu plano de trabalho.

Teletrabalho no exterior e retorno ao trabalho presencial

Art. 21. A inclusão de agente público do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que

residir no exterior na modalidade teletrabalho deverá observar o disposto no art. 12 do Decreto nº 11.072,

de 2022.

Parágrafo único. O agente público do Ministério em teletrabalho no exterior na data de entrada

em vigor desta Portaria deverá adequar-se às suas disposições até o dia 1º de dezembro de 2022, nos

termos do disposto no art. 17 do Decreto nº 11.072, de 2022, ou voltar a residir no País.

Art. 22. O retorno ao trabalho na modalidade presencial de participante do Programa de Gestão

e Desempenho, que esteja na modalidade de teletrabalho, observará o disposto no art. 10 do Decreto nº

11.072, de 2022.

Indenizações e vantagens

Art. 23. O pagamento de indenizações e a concessão de vantagens aos participantes do

Programa de Gestão e Desempenho obedecerá ao disposto nos arts. 13 a 15 do Decreto nº 11.072, de 2022.

Das competências da Secretaria-Executiva

Art. 24. Compete à Secretaria-Executiva:

I - monitorar a execução do Programa de Gestão e Desempenho nas Unidades do Ministério,

prestar as respectivas informações ao Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e

apoiar as Unidades participantes;

II - atuar como gestora do sistema informatizado de de monitoramento do Programa de Gestão

e Desempenho, por meio das áreas responsáveis pela tecnologia de informação e gestão de pessoas;

III - apresentar manifestação técnica em relação às solicitações de alteração desta Portaria;

IV - publicar, até a entrada em vigor desta Portaria, os modelos de atos normativos de

procedimentos gerais, de tabela de atividades, de termos de ciência e responsabilidade e de outros

documentos que se façam necessários; e

V - emitir orientações complementares em relação aos procedimentos operacionais.

Parágrafo único. A publicação de que trata o inciso IV do caput será no no Boletim de Gestão de

Pessoas do Sistema de Gestão de Pessoas do Governo Federal - Sigepe.

Disposições finais
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Art. 25. O Programa de Gestão e Desempenho não se constitui direito do agente público e

poderá ser suspenso ou revogado, a qualquer tempo, por razões técnicas ou de conveniência ou

oportunidade, devidamente fundamentadas.

Parágrafo único. Nas hipóteses de suspensão ou revogação de que trata o caput, o participante

deverá atender às novas regras do Programa no Ministério, conforme os prazos estabelecidos no ato

complementar que as modificarem.

Art. 26. Esta Portaria poderá ser revista quando forem expedidos os atos complementares de

que trata o § 1º do art. 11, para prever a adequação dos prazos estabelecidos nos programas já instituídos

nas Unidades participantes deste Ministério.

Art. 27. As Unidades que já tenham Programa de Gestão instituído, com base na Instrução

Normativa/SGDP/ME nº 65, de 30 de julho de 2020, e na Portaria MAPA nº 319, de 20 de outubro de 2021,

deverão adequar seus respectivos atos normativos de instituição do Programa ao disposto nesta Portaria.

Parágrafo único. O prazo para a adequação de que trata o caput será de noventa dias contados

da data de entrada em vigor desta Portaria.

Art. 28. Os casos não contemplados por esta Portaria deverão ser submetidos à análise e

manifestação da Secretaria-Executiva, por meio da Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas do

Departamento de Administração.

Art. 29. Fica revogada a Portaria MAPA nº 319, de 20 de outubro de 2021, publicada no Diário

Oficial da União de 21 de outubro de 2021.

Art. 30. Esta Portaria entra em vigor em 1º de setembro de 2022.

MARCOS MONTES

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.


