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Institui o sistema de controle de 

frequência de ponto eletrônico e dispõe 

sobre a jornada de trabalho interno dos 

órgãos do Poder Executivo Municipal e dá 

outras providências. 

 

  O PREFEITO MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA, no uso de suas 
atribuições legais,  
  CONSIDERANDO o que dispõe os artigos 53 a 62, da Lei Municipal nº 2.248, 
de 27 de fevereiro de 2006, que dispõe sobre Regime Jurídico do Servidor Público 
Municipal; 
  CONSIDERANDO que a utilização de mecanismo eletrônico configura maior 
eficiência no controle da assiduidade e pontualidade dos servidores públicos; 
  CONSIDERANDO a necessidade aperfeiçoar os serviços públicos por meio 
da tecnologia da informação e minimizar o gasto público previsto na perspectiva da 
Modernização da Gestão Pública; 
  CONSIDERANDO os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência, previstos no artigo 37, da Constituição Federal; 
  CONSIDERANDO a necessidade de otimizar os processos de trabalho e 
reduzir custos operacionais do Poder Executivo. 
 

DECRETA 

 
CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

  Art. 1º Fica instituído o sistema de controle de frequência por meio de ponto 
eletrônico, bem como o sistema de compensação de horas no âmbito da Administração do 
Poder Executivo Municipal. 
 
  Art. 2º Para efeitos deste Decreto considera-se: 
  I - controle de frequência: registro diário das entradas e saídas do servidor por 
meio do qual se verifica a sua frequência; 
  II - ponto eletrônico: sistema de registro de frequência mediante identificação 
biométrica de controle individual. 

 
CAPÍTULO II 

DA JORNADA DE TRABALHO 
 

  Art. 3º A jornada de trabalho nos órgãos da Administração Municipal será 
estabelecida através deste Decreto. 
 
  Art. 4º As jornadas ordinárias de trabalho dos servidores dos órgãos da 
Administração Municipal, deverão ser cumpridas diariamente, respeitados os horários de 
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expediente externo de seus respectivos órgãos de lotação, previstos no Decreto n° 882 de 
16 de julho de 2020, excetuados os que se encontrarem submetidos, na forma da lei: 
  I - ao regime de sobreaviso, nos termos do artigo 34 da Lei Municipal nº 
4.008, de 29 de abril de 2022; 
  II - ao regime de horário especial de trabalho, nos termos do artigo 29 da Lei 
Municipal nº 4.008, de 29 de abril de 2022. 

Parágrafo único: Caberá à chefia de cada órgão, sob pena de 
responsabilização: 

I – estabelecer a escala de horários, distribuindo adequadamente a jornada 
dos servidores ao longo de todo o horário de expediente interno, de modo a assegurar a 
prestação ininterrupta dos serviços. 

II – afixar em local visível e de fácil acesso aos cidadãos, em atendimento ao 
disposto no artigo 8º, inciso I da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, as 
jornadas de trabalho a serem cumpridas pelos servidores. 
 
  Art. 5º Os servidores submetidos a jornada de trabalho superior a 6 (seis) 
horas ininterruptas deverão, obrigatoriamente, observar o intervalo mínimo de 1 (uma) hora 
diária para refeição. 
  Parágrafo único: Os intervalos para refeições não serão computados na 
jornada de trabalho. 
 

  Art. 6º Os servidores sujeitos ao regime de sobreaviso e horário especial 
deverão cumprir suas jornadas de trabalho de acordo com as escalas fixadas pela 
autoridade competente no âmbito de cada órgão da Administração Municipal, respeitados os  
horários de expediente interno de cada órgão. 

 
SEÇÃO I 

Das Escalas de Trabalho 
 
  Art. 7º Os servidores em atividades que, pela sua natureza, em razão do 
interesse público, tenham que desenvolver serviços continuados, poderão desempenhar 
suas atividades em escala de revezamento podendo exercer as seguintes escalas: 
  I – escala de revezamento de 12/36 em jornadas de turno único de 12 (doze) 
horas diárias de trabalho ininterrupto, seguidas de 36 (trinta e seis) horas imediatamente 
subsequentes de descanso, assegurado repouso semanal remunerado, preferencialmente 
aos domingos e respeitada a carga horária semanal; 
  II – escala de revezamento de 24/48 – cumprida em jornadas de turno único 
de 24 (vinte e quatro) horas diárias de trabalho ininterrupto, seguidas de 48 (quarenta e oito) 
horas imediatamente subsequentes de descanso, assegurado repouso remunerado mensal, 
preferencialmente aos domingos e respeitada da carga horária semanal;  
  III – escala de revezamento de 24/72 – cumprida em jornadas de turno único 
de 24 (vinte e quatro) horas diárias de trabalho ininterrupto, seguidas de 72 (setenta e duas) 
horas imediatamente subsequentes de descanso, assegurado repouso remunerado mensal, 
preferencialmente aos domingos e respeitada da carga horária semanal;  
  Parágrafo único. O servidor que trabalhar além das horas estabelecidas em 
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lei, terá direito a folga, conforme contabilização do horário excedente, e acordados com a 
chefia imediata. 

 
CAPÍTULO III 

DO CONTROLE DE FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES 
 

  Art. 8º São diretrizes do sistema de controle de frequência por meio de ponto 
eletrônico: 
  I - controlar, documentar e arquivar as jornadas de trabalho vigentes, no 
âmbito da Administração Pública Municipal; 
  II - gerenciar o controle de frequência e lotação do servidor; 
  III - simplificar e descentralizar o trabalho desenvolvido em cada Órgão ou 
Entidade com elevado grau de confiabilidade e credibilidade; 
  IV - identificar o vínculo funcional de cada servidor; 
  V - acompanhar a pontualidade e assiduidade dos servidores; 
  VI - atribuir responsabilidade ao Departamento Administrativo ou Setor de 
Pessoal para confirmar a veracidade das informações e das alterações prestadas pelo 
sistema de controle de frequência por meio de ponto eletrônico; 
  VII - documentar as justificativas a abonos de faltas e outras ocorrências 
relativas à assiduidade e pontualidade; 
  VIII - permitir ao Departamento Administrativo ou Setor de Pessoal o controle 
e gerenciamento das horas extras dos servidores nos termos do capítulo II da Lei Municipal 
n° 2248/2006, para fins de configuração e ajuste; 
  IX - propiciar rapidez e agilidade nas informações de lotação, frequência e 
demais ocorrências da vida funcional do servidor com eficiência e eficácia. 
 

   Art. 9º O controle de frequência dos servidores da Administração Municipal 
será realizado por meio de sistema de gestão eletrônica na forma de biometria.  

 Parágrafo único. Constatados problemas exclusivamente técnicos para o 
registro eletrônico de frequência, o controle será realizado por meio de registro manual, 
firmado pelo servidor e aprovado pela chefia imediata. 

 
 Art. 10 Os servidores deverão registrar as entradas e saídas diariamente e a 

cada turno, observado o disposto no artigo 5º, deste Decreto. 
 Parágrafo único. O servidor deverá comunicar a chefia imediata os motivos 

que justifiquem eventuais ausências de registro no ponto eletrônico ou registro em horário 
diverso do previsto, tais como diligências externas, viagens a trabalho ou        capacitação. 

 
  Art. 11 A tolerância do registro nas entradas e saídas será de até 05 (cinco) 
minutos. 
  
  Art. 12 Poderá ser autorizada, pela chefia imediata, a entrada em atraso ou 
permitida, com dispensa do registro de ponto, a saída temporária ou antecipada do servidor, 
para atendimento a convocação administrativa ou legal. 
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  Art. 13 O registro eletrônico de frequência conterá todas as ocorrências e 
abonos, bem como os afastamentos. 
 
  Art. 14 O servidor que realiza atividades fora da sede do Município em que 
tenha exercício, ficando em consequência inviabilizado o registro de sua presença no ponto 
eletrônico, deverá preencher formulário de frequência diária, contendo a devida ciência da 
chefia imediata. 
  Parágrafo único. Os servidores cedidos para outros Órgãos ou Entidades, 
deverão apresentar obrigatoriamente, formulário de frequência mensal com a devida ciência 
do Órgão ou Entidade.  
 
  Art. 15 Para efeito do registro de ponto eletrônico deve-se observar: 
  I – O horário de entrada ou saída poderá variar em até 05 (cinco) minutos por 
turno       diário em relação ao expediente estabelecido no Decreto n° 882 de 16 de julho de 
2020, devendo ser compensado até o final da frequência de efetividade mensal. 
  II – A marcação de tempo excedente à jornada de trabalho somente será 
considerado serviço excedente, para fins de pagamento ou compensação de horas, quando 
previamente autorizada pela chefia imediata e/ou gestor da pasta. A tolerância não será 
computada, para fins de pagamento excedente, nos termos do capítulo V desde Decreto. 
  III – Observado o disposto no inciso III deste artigo, o intervalo de jornada não 
poderá ser inferior a uma hora, nem superior a duas horas. 
  IV - A compensação de horário somente será possível nos casos previstos no 
capítulo IV deste Decreto. 
  V – No décimo sexto dia de cada mês ocorrerá o fechamento da frequência 
mensal dos servidores. 
  VI - A chefia imediata será responsável por autorizar as compensações 
previstas neste Decreto e apresentar as justificativas sobre ausências, devendo fazê-las até 
o 20º (vigésimo) dia do mês, encaminhando-as para o lançamentos e respectivos descontos. 
  Parágrafo único. É de inteira responsabilidade do servidor o registro diário de 
sua frequência. 

 
  Art. 16 Haverá desconto remuneratório do servidor nas seguintes situações: 
  I - faltar ao serviço, sem motivo justificado; 
  II – nos casos em que retirar-se da repartição pública sem a devida 
autorização do superior hierárquico; 
  Parágrafo Único. As faltas justificadas decorrentes de casos inesperados ou 
de força maior poderão ser abonadas a critério da chefia imediata, sendo assim 
consideradas como efetivo exercício. 

 
SEÇÃO II 

DAS AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS SEM PREJUÍZOS AO SERVIDOR 
 
  Art. 17 Sem qualquer prejuízo da remuneração, o servidor poderá ausentar-se 
do serviço, desde que devidamente autorizado pela chefia imediata, observado o 
estabelecido no Regime Jurídico do Servidores. 
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  Art. 18 Será concedido horário especial ao servidor estudante, quando 
comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do 
exercício do cargo. 
  § 1º Para efeito do disposto neste artigo, será exigida a compensação de 
horário no órgão ou entidade que tiver exercício, respeitada a carga horária semanal de 
trabalho. 
  § 2º O disposto neste artigo aplica-se também aos servidores que estejam 
cursando estágio prático obrigatório, curso de pós-graduação, mestrado ou doutorado. 
 
  Art. 19 É de responsabilidade da chefia imediata do servidor acompanhar e 
controlar sua frequência, além de adotar as medidas cabíveis para garantir a fiel execução 
das normas regulamentadoras constantes neste Decreto. 
 
  Art. 20 Salvo os casos expressamente previstos em norma específica, é 
vedado a chefia imediata: 
  I - abonar faltas sem a devida justificativa; 
  II - dispensar o servidor do registro de frequência. 

 
SEÇÃO III 

DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃO DE GESTÃO DE PESSOAL 
 

  Art. 21 Compete ao Departamento de Pessoal: 
  I - Divulgar e cumprir as normas estabelecidas neste Decreto; 
  II - Cadastrar os servidores do Órgão no sistema de controle de frequência 
por meio de ponto eletrônico; 
  III - orientar os servidores efetivos, ocupantes de cargos em comissão, 
admitidos em emprego de natureza temporária, quanto às diretrizes estabelecidas para o 
registro de frequência; 
  IV - Zelar pela manutenção dos equipamentos e programas utilizados, bem 
como pela segurança das informações e da base de dados do sistema de controle de 
frequência por meio de ponto eletrônico;  
 
  Art. 22 O sistema de controle de frequência por meio de ponto eletrônico 
deverá observar, ainda, o seguinte: 
  I - Deverá ser utilizada na avaliação do servidor público a informação nele 
contida; 
  II - Constituirá o único sistema de frequência reconhecido como forma de 
controle para desconto e demais ocorrências junto à folha de pagamento, ressalvados os 
locais que não possuam infraestrutura adequada para recebê-lo e na impossibilidade de 
registro por meio de ponto eletrônico. 

 
CAPÍTULO V 

DA COMPENSAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO 
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  Art. 23 Excepcionalmente, poderão ser compensados no mesmo dia os 
atrasos nas entradas ou saídas antecipadas superiores à tolerância referida no caput do art. 
11, deste Decreto, respeitado o limite máximo de até 4 (quatro) ocorrências mensais, sem a 
aplicação do disposto no art. 17, § 2º, inciso IV, da Lei Municipal nº 4.008, de 29 de abril de 
2022. 
  Parágrafo único. As horas excedentes verificadas em virtude da permanência 
do servidor para além de sua jornada diária de trabalho, para compensação prevista no 
caput deste artigo, não serão consideradas como suplementares ou prestação de qualquer 
tipo de serviço extraordinário. 
 
  Art. 24 A compensação de horas de trabalho, em qualquer hipótese, deverá 
observar a inexistência de prejuízo para o serviço e o bom andamento dos trabalhos do 
Órgão. 
 
  Art. 25 As compensações não poderão ser realizadas no intervalo para 
refeição, bem como em períodos de férias, licenças ou afastamentos. 
 
  Art. 26 Os atrasos ou saídas antecipadas que não forem devidamente 
compensados acarretarão os descontos devidos na forma deste Decreto. 
 
  Art. 27 Nos termos do artigo n° 55 da Lei Municipal n° 2248/2006, fica 
estabelecido o sistema de compensação de horas, destinado a compensar as horas 
excedidas pelo servidor que permanecer em atividade laboral em horário posterior ao da 
jornada de trabalho legalmente disciplinado, no interesse do serviço público. 
  § 1º Para efeito do sistema de compensação de horas, o cumprimento da 
jornada prevista no art. 3º, caput, fica subordinado ao horário de funcionamento do Órgão ou 
Entidade, à duração de evento de capacitação ou à determinação específica de autoridade 
superior. 
  § 2º As horas excedentes ao horário normal executada em dias úteis serão 
computadas como horas créditos, compensadas conforme programação junto à chefia 
imediata, precedidas de autorização e não remuneradas em pecúnia. 
  § 3º O servidor não poderá ter carga horária diária superior à 2h (duas) horas, 
respeitado o horário de funcionamento do Órgão ou Entidade e o intervalo mínimo de 
almoço, ficando suprimido do sistema de compensação de horas as que excederem estes 
limites. 
  § 4º As horas trabalhadas além da jornada mencionada no caput deste artigo 
serão apuradas mediante registro em ponto eletrônico. 
 
  Art. 28 Deverão ser validados quanto ao sistema de compensação de horas: 
  I - Os períodos trabalhados em caráter excepcional, fora da jornada regular de 
trabalho, mediante prévia autorização do titular da unidade;  
  Parágrafo único. As horas excedentes verificadas em virtude da permanência 
do servidor para além de sua jornada diária de trabalho, para compensação prevista no 
caput deste artigo, não serão consideradas como suplementares ou prestação de qualquer 
tipo de serviço extraordinário. 
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CAPÍTULO IV 

DO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO 
 

  Art. 29 A prestação de serviços extraordinários só poderá ocorrer por 
expressa determinação da autoridade competente, mediante solicitação fundamentada do 
chefe da repartição, ou de ofício. 
  § 1º O serviço extraordinário será remunerado por hora que exceda à jornada 
normal de trabalho, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação à 
remuneração da hora normal. 
  § 2º Salvo nos casos excepcionais, devidamente justificados, não poderá o 
trabalho em horário extraordinário exceder a duas horas diárias. 
  § 3º A tolerância do registro nas entradas e saídas, para fins de cômputo do 
serviço extraordinário, será de 05 (cinco) minutos. 
 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
  Art. 30 Fica revogado o Decreto Municipal n° 883 de 16 de julho de 2020. 
 
  Art. 31 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Serafina Corrêa, 31 de outubro de 2022. 
 
 
 
 
 

Valdir Bianchet 
Prefeito Municipal  

 


