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Vila Velha/ES, 18 de julho de 2019. 
 
 
INDICAÇÃO –GVDA- 312/2019 
 
AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
Exmo. Sr. Vereador Ivan Carlini 
 
 
ARLETE DA SILVA SANTIAGO, Vereadora que a este subscreve, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, vem mui respeitosamente a V. Exa., requerer o 
encaminhamento de expediente, EM FORMA DE INDICAÇÃO, ao Exmo. Prefeito 
Municipal, solicitando a modificação da Lei Complementar nº 006/2002, para implantar o 
teletrabalho no serviço público do Município de Vila Velha, encaminhando, para tanto, 
minuta de Projeto de Lei. 
 

JUSTIFICATIVA 
 

O sistema de “escritório remoto” (mais conhecido por sua nomenclatura na língua 
inglesa, “home-office”) é uma forma de trabalho exercida à distância, de forma autônoma, 
utilizando ferramentas tecnológicas e de informação capazes de assegurar um contato 
direto entre o trabalhador e o empregador.  
 
Pode realizar-se a partir do domicílio do trabalhador, de telecentros ou de qualquer ponto 
onde o trabalhador se encontre.  
 
Surge como uma nova forma de organização do trabalho. Vem redesenhar as estruturas 
das organizações tradicionais e centralizadas e diminuir as distâncias geográficas.  
 
A indicação que ora apresento visa a permitir a implementação dessa sistemática de 
trabalho no âmbito da Administração Pública Municipal, colaborando para o 
aperfeiçoamento e modernização na prestação dos serviços públicos.  
 
Uma das principais vantagens é o conforto propiciado ao trabalhador.  
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Dependendo da área em que o profissional trabalhe, como, por exemplo, a criação, é 
importante que a pessoa possa ficar concentrada sozinha, num ambiente amigável, que 
restrinja significativamente a possibilidade de interferências ou perturbações.  
 
Outra vantagem é não se submeter à carga de estresse provocada pelo trânsito urbano, 
com a perda de tempo que poderia ser dispendido em mais produtividade.  
 
Sob a ótica do servidor, é uma boa possibilidade de estar mais próximo da família, ter 
melhor qualidade de vida, eliminar o tempo de deslocamento e poder gerir o tempo 
conforme suas atividades. 
 
As experiência atuais tem gerado mais produtividade e maior empenho por parte dos 
profissionais, facilitando a retenção e desenvolvimento de talentos nos órgãos. 
 
Para a Administração também há inúmeras vantagens, como a economia de gastos 
com aluguel, energia, telefone, etc.  
 
O princípio da eficiência tem motivado a admissão do teletrabalho. Para as entidades, há 
redução de gastos com papel, energia elétrica, água e esgoto. Para servidores, economia 
de tempo com deslocamentos nas grandes cidades e melhoria da qualidade de vida. A 
proposta é aumentar a produtividade, a motivação e o compromisso dos profissionais, 
criando uma cultura orientada a resultados. 
 
As novas tecnologias permitem que o servidor que exerça suas atividades no formato do 
“escritório móvel” permaneça em contato direto e permanente com os colegas e 
superiores, podendo receber instruções mesmo não estando fisicamente na sede do seu 
trabalho.  
 
Nos termos do artigo 6º da CLT:  
 

Art. 6º. Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento 
do empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado 
a distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da 
relação de emprego.  
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Parágrafo único. Os meios telemáticos e informatizados de comando, 
controle e supervisão se equiparam, para fins de subordinação jurídica, 
aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do 
trabalho alheio.  
 

O home office não é considerado trabalho externo, não tem controle de horas, nem gera 
o pagamento de horas extras. 
 
A revolução tecnológica e as transformações do mundo do trabalho exigem permanentes 
transformações da ordem jurídica com o intuito de apreender a realidade mutável.  
 
O tradicional comando direto entre o empregador ou seu preposto e o empregado, hoje 
cede lugar, ao comando à distância, mediante o uso de meios telemáticos, em que o 
empregado sequer sabe quem é o emissor da ordem de comando e controle.  
 
O Tele-Trabalho é realidade para muitos trabalhadores, sem que a distância e o 
desconhecimento do emissor da ordem de comando e supervisão, retire ou diminua a 
subordinação jurídica da relação de trabalho. 
 
O conceito de relação de trabalho é dinâmico e deve se adequar às mudanças sociais.  
Pode haver comando, controle e supervisão ainda que não haja o contato direto.  A 
revolução da informação permite a subordinação do empregado ao empregador de forma 
talvez até mais eficiente do que a subordinação direta, exercida no local de trabalho.  
 
Não importa se o teletrabalho é desenvolvido no próprio domicílio do empregado, em 
escritório ou peça existente em sua residência, ou até mesmo em qualquer lugar onde 
esteja o prestador desenvolvendo o seu trabalho de forma remota.  
 
Por todos os ângulos que se observe, a implantação do trabalho remoto é capaz de 
trazer vantagens a todos os participantes do processo laboral: aos empregadores, 
significa diminuição de custos; ao funcionário, aumento do bem-estar funcional.  
 
Essa modalidade de trabalho não é nova e já tem sido praticada em diversos órgãos e 
entidades. 
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O Poder Judiciário a regulamentou em 2016, por meio da Resolução 227 do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), com a adesão de centenas de servidores, ampliando, 
posteriormente para cartórios de notas e registros. 
 
O pioneiro no Poder Judiciário dói o Tribunal Superior do Trabalho (TST), que tem 
profissionais trabalhando remotamente desde 2012. Em 2014 o tribunal ampliou número 
de servidores que poderia desempenhar seu trabalho por meio deste sistema porque 
constatou-se que a produtividade dos servidores que participaram da primeira etapa de 
implantação do teletrabalho aumentou muito, em alguns casos, como no da  
Coordenadoria de Classificação, Autuação e Distribuição, espontaneamente, todos os 
servidores conseguiram ultrapassar em até 5% a meta mensal, o que mostra o sucesso 
do sistema. Essa experiência realizada no TST – Tribunal Superior do Trabalho 
demonstra ser cabível e conveniente a implantação deste sistema no serviço público.  
 
Outros tribunais regionais, federais e estaduais também estão adotando a pratica.  No 
Tribunal de Contas da União (TCU), existem registros de Home Office desde 2009. No 
Poder Executivo Federal, o Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO) 
começou a utilizar o teletrabalho em 2006. O mesmo tem ocorrido com o INSS como 
medida para acelerar a análise de processos de pedidos de aposentadoria, licença-
maternidade e auxílio-doença. 
 
Lado outro, ainda há incertezas e receios de diversos gestores públicos com relação à 
possibilidade de implantação do sistema de escritório remoto em seus respectivos 
órgãos, em virtude da ausência de dispositivo normativo expresso que a autorize, indene 
de dúvidas.  
 
É claro que nem todos os servidores podem trabalhar de suas casas. Tem prioridade 
aqueles que exercem atividades com maior exigência de concentração e que não 
necessitam de interagir com os demais colegas. Também há preferência para pessoas 
com deficiência ou que tenham parentes com deficiência, gestantes e lactantes, aquelas 
com limitações de deslocamento, entre outras especificidades. 
 
Além disso, há regras comuns, como não estar em estágio probatório, não ocupar função 
de direção ou chefia, não ter subordinados nem ter sofrido penalidades administrativas 
nos últimos anos. 
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A opção é facultativa e, na maioria dos casos, parcial, ou seja, o empregado só pode 
fazer o trabalho remoto por alguns dias da semana. E há um custo operacional: cada 
servidor precisa montar a própria estrutura e cumprir metas definidas de produtividade, 
que variam entre 10% e 30% acima daqueles que trabalham presencialmente. O 
monitoramento é feito continuamente pelas chefias diretas. 
 
 
É de se registrar ainda que tampouco esta indicação trata de impor a obrigatoriedade de 
implantação do sistema de escritório remoto no âmbito do serviço público municipal, mas 
tão somente criar essa possibilidade, autorizando o gestor a implementá-lo, dotando-o de 
segurança jurídica caso assim entenda ser conveniente e possível de ser implementado 
em seu órgão.  
 
Por todas as razões aqui apresentadas é que entendo ser desejável a inovação 
legislativa ora proposta, razão pela qual solicito o apoio para modificação da Lei 
Complementar nº 006/2002, para implantar o teletrabalho no serviço público do Município 
de Vila Velha. 
 
Atenciosamente, 

 
 

ARLETE DA SILVA SANTIAGO (DONA ARLETE) 
Vereadora - PSL 
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MINUTA DE PROJETO DE LEI  
 

Acrescenta o §4º ao art. 67 da Lei 
Complementar nº 006, de 03 de setembro de 
2002, que dispõe sobre o estatuto dos 
servidores públicos do Município de Vila Velha, 
para autorizar a implantação do sistema de 
escritório remoto (“home-office”) no serviço 
público.  

 
Art. 1º. O art. 67 da Lei Complementar nº 006, de 03 de setembro de 2002, passa a 
vigorar acrescido com a seguinte redação: 

 
Art.67.............................................................. .................................
............................................................................................. ........... 
 
§4º. Fica autorizada a implantação do sistema de escritório 
remoto no âmbito do serviço público municipal, que consiste na 
atividade ou no conjunto de atividades realizadas fora das 
dependências físicas do órgão ou entidade, quando os resultados 
puderem ser efetivamente mensuráveis, conforme se dispuser 
em regulamento.”  

Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias 
próprias e suplementares, se necessárias. 

Art. 3º O Chefe do Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que couber, no 
prazo de 90 (noventa) dias, contado de sua publicação.  

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Vila Velha/ES, 18 de julho de 2019. 
 
 


