
PORTARIA PT Nº 522, DE 6 DE OUTUBRO DE 2021 

Alterar a Portaria n. 173, de 25 de março de 2021, para prever, excepcionalmente e no 

interesse da administração pública, hipóteses para o desenvolvimento de atividades funcionais 

no exterior em regime de teletrabalho integral. 

O Diretor-Presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que 

lhe confere o art. 47, inciso VI, aliado ao art. 54, inciso III, § 3º do Regimento Interno aprovado 

pela Resolução de Diretoria Colegiada n. 255, de 10 de dezembro de 2018, com base na 

Instrução Normativa SGDP/ME n. 65, de 30 de julho de 2020, resolve: 

Art. 1º Fica incluído o art. 19-A na Portaria n. 173, de 25 de março de 2021, que estabelece 

orientações, critérios e procedimentos de funcionamento do Programa de Gestão Orientada 

para Resultados (PGOR) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), conforme segue: 

" Art. 19-A. A Diretoria Colegiada poderá autorizar, excepcionalmente e no interesse da 

administração pública, o exercício de atividades funcionais no exterior ao servidor inscrito no 

PGOR em regime de teletrabalho, nas seguintes hipóteses: 

I - mudança para o exterior, na hipótese em que o interessado teria direito à concessão da 

licença para acompanhar cônjuge ou companheiro, nos termos do caput do art. 84 da Lei n. 

8.112, de 11 de dezembro de 1990; 

II - acompanhamento de cônjuge ou companheiro que seja servidor público e que tenha obtido 

autorização para realização de estudo no exterior; ou 

III - demais situações em que a execução das atividades pelo servidor nessa condição se 

mostrar mais vantajosa à administração pública, avaliados os impactos na dinâmica laboral. 

§ 1º Os requerimentos deverão ser instruídos com: 

I - documentos comprobatórios das situações previstas no incisos I ou II do caput; 

II - manifestação do chefe da unidade quanto à viabilidade do desenvolvimento de atividades 

funcionais do interessado em regime de teletrabalho no exterior; 

III - termo de compromisso firmado pelo servidor manifestando aceitação das condições 

estipuladas pela administração; e 

IV - anuência do órgão de direção ao qual o interessado é vinculado. 

§ 2º É responsabilidade exclusiva do servidor garantir o cumprimento das condições previstas 

na legislação para permanência e exercício das atividades funcionais no exterior, inclusive o 

seguro-saúde. 

§ 3º A autorização para desenvolvimento de atividades funcionais no exterior em regime de 

teletrabalho não gera direito adquirido e perderá a eficácia quando cessadas as circunstâncias 

que deram ensejo à permissão ou quando caracterizados quaisquer dos casos de desligamento 

do Programa previstos na presente Portaria". 



Art. 2º Fica incluído o art. 55-A na Portaria n. 173, de 25 de março de 2021, que estabelece 

orientações, critérios e procedimentos de funcionamento do Programa de Gestão Orientada 

para Resultados (PGOR) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), conforme segue: 

" Art. 55-A. Eventuais situações de exercício de atividades funcionais por servidor da Anvisa 

inscrito no PGOR, em regime de teletrabalho integral, no exterior ocorridas em período 

anterior à entrada em vigor da presente Portaria serão deliberadas pela Diretoria Colegiada". 

  Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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