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PORTARIA Nº 056/2019, de 19 de julho de 2019. 
 

DISPÕE SOBRE JORNADA DE TRABALHO E 
CONTROLE DE FREQUÊNCIA DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ, 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, eleito na forma da Lei, e usando de suas 

atribuições legais, em especial as contidas no art. 37, inciso II da Resolução 

nº 015/98 (Regimento Interno da câmara), art. 28, inciso II, da Lei Orgânica, 

bem como na Lei Municipal nº 564/2009, e:  

CONSIDERANDO a necessidade de uniformização de procedimentos 

administrativos no controle de frequência dos servidores públicos da Câmara 

Municipal de São Roque do Canaã;  

CONSIDERANDO a necessidade de aprimorar o sistema de apuração de 

frequência dos servidores públicos da Câmara Municipal de São Roque do Canaã 

como forma de assegurar seus direitos; 

CONSIDERANDO que o sistema eletrônico de ponto com identificação 

biométrica é um sistema que garante autenticidade, pois se processa através da 

leitura e do reconhecimento das impressões digitais do servidor, 

 
RESOLVE: 

 

Art. 1º - Esta Portaria dispõe sobre a jornada de trabalho e controle de 

frequência dos servidores da Câmara Municipal de São Roque do Canaã.  

Art. 2º - A jornada de trabalho dos servidores públicos do Poder Legislativo do 

município de São Roque do Canaã, será de até 08 (oito) horas diárias e: 

I - carga horária de 40 (quarenta) horas semanais e 200 (duzentas) horas 

mensais para os ocupantes de cargos de provimento efetivo; 

II - regime de dedicação integral, quando se tratar de servidores ocupantes 

de cargos de provimento em comissão ou função de direção, chefia e 

assessoramento superiores, cargos de direção e função gratificada. 

Parágrafo único - Sem prejuízo da jornada a que se encontram sujeitos, os 

servidores referidos no inciso II poderão, ainda, ser convocados sempre que 

presente interesse ou necessidade de serviço. 

Art. 3º - Os horários de início e de término da jornada de trabalho e dos 

intervalos de refeição e descanso, observado o interesse do serviço, serão 
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estabelecidos previamente e adequados à conveniência e às 

peculiaridades do Poder Legislativo municipal, respeitada a carga horária 

correspondente aos cargos, sendo que os intervalos não serão computados 

na jornada de trabalho. 

§ 1º - Para a jornada de serviço de 08 (oito) horas diárias, conceder-se-á um 

intervalo para repouso ou alimentação, o qual será de, no mínimo de 1 

(uma) hora e, no máximo de 3 (três) horas, a critério da administração, que 

deverá ser obrigatoriamente usufruído em obediências às normas legais 

vigentes. 

§ 2º - Na hipótese de o servidor não efetuar os registros referentes aos 

intervalos para alimentação ou repouso, presumir-se-á que ele tenha 

usufruído três horas, as quais serão descontadas automaticamente da 

jornada diária de trabalho.  

Art. 4º - A frequência diária dos servidores do Poder Legislativo Municipal será 

apurada pelo registro de frequência. 

§ 1º - O registro de frequência será diário, no início e término do expediente, 

bem como nas saídas e entradas durante o seu transcurso. 

§ 2º - Ficam dispensados do controle de frequência os ocupantes dos cargos 

de Diretor Geral e Procurador Jurídico.  

Art. 5º - Para o registro de frequência será utilizado o sistema eletrônico de 

ponto com identificação biométrica. 

§ 1º - O registro deve ser efetuado pelo próprio servidor, no momento da 

entrada ou saída da Câmara de Vereadores. 

§ 2º - É vedado ao servidor o registro de frequência durante os afastamentos 

legais. 

§ 3º - O superior hierárquico do servidor beneficiado pelo artigo 121 da Lei nº 

564, de 02 de dezembro de 2009, deverá compatibilizar o disposto naquele 

artigo com as normas relativas às jornadas de trabalho regulamentadas por 

esta Portaria. 

§ 4º - O desempenho das atividades afetas ao servidor de que trata o 

parágrafo anterior será controlado pelo superior hierárquico. 

Art. 6º - Do registro de frequência, mediante o qual se verifica, diariamente, a 

entrada e saída do servidor em serviço, deverá constar: 

I - o nome e registro geral do servidor; 

II - o cargo ou função-atividade do servidor; 
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III - o horário de entrada e saída ao serviço; 

IV - o horário de intervalo para alimentação e descanso; 

V - as ausências temporárias e as faltas ao serviço; 

VI - as compensações de que trata o artigo 10 desta Portaria; 

VII – as concessões, afastamentos e licenças previstos na legislação 

municipal e em regulamentos; 

Parágrafo único - A assinatura do servidor dar-se-á através da leitura 

biométrica. 

Art. 7º - O servidor utilizará o relógio de ponto eletrônico com identificação 

biométrica disponibilizado no principal acesso do órgão. 

§ 1º - Será promovido o cadastramento dos elementos biométricos 

indispensáveis ao registro eletrônico de ponto. 

§ 2º - Quando possível, serão armazenadas as impressões digitais de pelo 

menos dois dedos distintos, sendo um da mão esquerda e o outro da mão 

direita. 

§ 3º - Na hipótese de impossibilidade de captura das imagens digitais, por 

motivos físicos, o controle de frequência será realizado pela digitação da 

senha pessoal no próprio teclado do equipamento de registro eletrônico de 

ponto. 

§ 4º - As imagens capturadas serão utilizadas exclusivamente para o controle 

de frequência dos servidores, ficando vedado o seu uso para fins não 

previstos em lei. 

§ 5º - Caso ocorra a falta de marcação, esquecimento, falhas no 

equipamento, ou qualquer outro motivo técnico que impeça o registro de 

frequência, o servidor público deverá comunicar ao responsável, e este, por 

sua vez, deverá justificar no sistema de ponto eletrônico. 

Art. 8º - O servidor público deve cumprir integralmente a jornada de trabalho 

mensal, sem faltas, atrasos, saídas durante o expediente ou afastamento, 

para ter direito ao recebimento de sua remuneração integral. 

§ 1º - Não serão descontadas nem computadas como jornada excedente as 

variações de horários no registro de ponto não excedente ao limite máximo 

de 15 minutos diários. 

§ 2º - Quando constatada a habitualidade de atrasos, estes serão somados e 

descontados na folha de pagamento sob a rubrica horas atraso. 
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§ 3º - As ausências legais previstas na Lei 564, de 02 de dezembro de 2009, 

devem ser justificadas pelo servidor público. 

Art. 9º - É permitida a flexibilização do horário de cumprimento da jornada 

de trabalho individual, observada a anuência do Presidente da Câmara, e a 

conveniência do serviço. 

Art. 10 - A flexibilização de que trata o artigo anterior será efetuada 

mediante a utilização de Banco de Horas, no qual serão registradas, de 

forma individualizada, as horas trabalhadas pelo servidor da câmara durante 

o mês, para fins de compensação de carga horária. 

§ 1º - Integrarão o Banco de Horas as horas de trabalho excedentes não 

remuneradas como serviço extraordinário. 

§ 2º - O servidor que desempenhar trabalho de apoio nas sessões legislativas, 

encerrará a sua jornada de trabalho ao término da sessão, e eventuais horas 

excedentes à jornada diária serão compensadas, em razão da falta de 

excepcionalidade e do caráter permanente deste caso específico. 

§ 3º - Para fins de compensação consideram-se os acréscimos à jornada de 

trabalho até o limite de 16 (dezesseis) horas mensais, não podendo 

ultrapassar a duas horas diárias, nos termos da Lei nº 564, de 02 de dezembro 

de 2009. 

§ 4º - A compensação de carga horária é a redução ou supressão da 

jornada de trabalho do servidor em determinados dias, que dar-se-á a 

critério do superior hierárquico, com a dispensa do servidor ao serviço em 

horas fracionadas ou dias de trabalho, que deverá ocorrer até o final do mês 

subsequente.   

§ 5º. A dispensa do servidor ao serviço em horas fracionadas ou dias de 

trabalho dar-se-á mediante solicitação prévia e escrita pelo servidor, e 

após autorização expressa do superior hierárquico, com a devida 

comunicação ao Departamento de Recursos Humanos, para fins de 

registro e controle, afim de evitar prejuízos ao desenvolvimento dos 

trabalhos. 

§ 6º - O não usufruto das horas acumuladas no prazo estabelecido no § 4º 

do artigo 10 gera a perda do direito à compensação das horas excedentes 

à jornada de trabalho. 

§ 7º - O saldo negativo de carga horária será objeto de desconto financeiro 

no mês da apuração. 

§ 8º - Não serão compensadas as ausências temporárias relativas a: 
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I - direito concedido à servidora lactante, nos termos do artigo 111 da Lei 

Municipal nº 564, de 02 de dezembro de 2009; 

II - participação em Tribunal do Júri, comprovado por atestado de 

comparecimento; 

III - convocação do Tribunal Regional Eleitoral, mediante comprovação 

através de atestado de comparecimento; 

IV - participação em eventos de capacitação, previamente autorizados, 

mediante apresentação de documento comprobatório; 

V - execução de serviço externo atestado pelo superior hierárquico;  

VI - viagem a serviço atestada pelo superior hierárquico; e 

VII – demais ausências elencadas no artigo 120, da Lei Municipal nº 564, de 

02 de dezembro de 2009, não previstas nesta portaria. 

§ 9º - As faltas e ausências decorrentes de caso fortuito ou de força maior, 

desde que devidamente justificadas, poderão ser compensadas, a critério 

do superior hierárquico, sendo assim consideradas como efetivo exercício. 

§ 10 – A autorização do superior hierárquico para compensar as faltas e 

ausências a que se refere o parágrafo anterior, será encaminhada ao 

Departamento de Recursos Humanos para registro e controle. 

§ 11 - Quando houver descumprimento parcial do expediente, em virtude 

de consulta médica, odontológica ou realização de exames do próprio 

servidor, o mesmo fica desobrigado de compensar o período em que esteve 

ausente, mas sempre deverá comprovar o período de permanência em tais 

procedimentos, sob pena de perder, total ou parcialmente, os vencimentos 

relativos ao dia, sendo certo que a comprovação referida deverá ser feita 

ao superior hierárquico no mesmo dia ou no dia útil subsequente ao da 

ausência. 

Art. 11 - O Departamento de Recursos Humanos é o responsável pelo 

processamento das informações de pessoal e recursos humanos, ou seja, 

resumo do controle de ponto e os casos de descumprimento pelo servidor 

das disposições contidas nesta Portaria, para fins de cálculo da folha de 

pagamento. 

Art. 12 - No caso de faltas injustificadas, sucessivas ou intercaladas, o servidor 

perderá o vencimento dos dias em que faltou ao serviço. 

Parágrafo único - Não serão abonadas as faltas ao expediente por motivos 

particulares, computando-se como ausência: 
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I - o domingo seguinte quando as faltas abrangerem todos os dias da 

semana; 

II - o dia de feriado, quando se der o seu intercalamento com o dia de falta; 

III - o servidor perderá em dobro, as horas ou fração de horas, quando 

comparecer ao serviço com atraso sem justificativa ou quando se retirar 

antes do término do horário de trabalho, sem a devida autorização do 

superior hierárquico. 

Art. 13 - Somente será permitida a execução de serviços extraordinários para 

o atendimento a situações excepcionais e temporárias, e não poderá 

exceder a 02 (duas) horas por dia, não ultrapassar a 40 (quarenta) horas 

mensais, nem 240 (duzentas e quarenta) horas anuais, condicionadas à 

expressa determinação do Presidente da Câmara, mediante solicitação 

fundamentada do superior hierárquico, sob pena de responsabilidade 

administrativa. 

Art. 14 - Incorrerá em falta grave, apurada por meio do devido processo 

administrativo, passível de penalidade disciplinar, nos termos da lei, o servidor 

que proceder ao registro da frequência de outrem. 

Art. 15 - São vedadas as saídas em serviço para tratar de assuntos 

particulares sem autorização e supervisão do superior hierárquico. 

Art. 16. Os casos não previstos nesta Portaria serão apreciados pela 

Presidência da Casa, a quem compete dirigir, executar e disciplinar os 

trabalhos legislativos e administrativos da Câmara, na forma da artigo 37, 

inciso II, da Resolução nº 015/98 (Regimento Interno da câmara), e artigo 28, 

inciso II, da Lei Orgânica. 

Art. 17. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário, em especial, a Portaria nº 034/2017, de 17 de 

outubro de 2017.   

 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 

 

Sala das Sessões “ROBERTO ROLDI”, 19 de julho de 2019. 

 

 
 

GERALDO SINGER 

Presidente 


