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INSTRUÇÃO NORMATIVA SRH Nº 003/2021 

 

Versão: I 

Aprovada em: 12/02/2021 

Unidades Executoras: Todos as Unidades Administrativas 

Unidade Responsável: Sistema de Recursos Humanos 

 

Dispõe sobre o controle e a fiscalização de frequência 

dos servidores públicos da Câmara Municipal de Alto 

Araguaia/MT. 

 

A Presidente da Câmara Municipal, Odinéia Mariana de Souza, no uso de suas 

atribuições legais, assessorada pela Unidade de Câmara Municipal de Alto 

Araguaia/MT no uso de suas atribuições conferidas pela Resolução n. º 

003/2007, da Câmara Municipal de Alto Araguaia/MT;  

 

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar e normatizar os procedimentos 

referentes à jornada de trabalho, assim como o registro de frequência ao serviço; 

 

RESOLVE: 

 

CAPÍTULO I 

DA FINALIDADE 

 

Art. 1º Esta Instrução Normativa tem por finalidade dispor sobre as rotinas e 

procedimentos a serem observados no registro de frequência dos servidores da 

Câmara Municipal de Alto Araguaia/MT, garantindo atender legalmente os 

dispositivos contidos na legislação pertinente a administração de pessoal, e 

maior segurança, agilidade, transparência, eficiência e eficácia quanto ao 

acompanhamento das ações do Sistema de Recursos Humanos. 
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CAPÍTULO II 

DA ABRANGÊNCIA 

 

Art. 2º A presente Instrução Normativa abrange todas as Unidades 

Administrativas da estrutura organizacional da Câmara Municipal de Alto 

Araguaia/MT. 

 

CAPÍTULO III 

DOS CONCEITOS 

 

Art. 3º Para os fins desta Instrução Normativa considera-se: 

I - Registro de Frequência: o meio pelo qual os servidores públicos legislativos 

registrarão diariamente as respectivas frequências, através do controle de 

entrada e de saída dos locais de trabalho; 

 II - Ponto Digital: É um programa prático que usa um aparelho para registrar o 

ponto de entrada e saída dos servidores, permitindo que o funcionário coloque 

suas digitais sobre o leitor ótico do aparelho, para reconhecimento do mesmo; 

III - Ocorrências: São acontecimentos de situações atípicas, que acontecem no 

registro da frequência dos servidores, tais como: faltas, atrasos, saídas 

intermediárias, saídas antecipadas; 

IV - Faltas Legais: são aquelas, devidamente comprovadas, em que a própria 

legislação admite determinadas situações em que o servidor poderá deixar de 

comparecer ao serviço, sem prejuízo a remuneração. Para contagem desses 

dias, as dispensas legais serão computadas, conforme prevista na Lei Municipal 

n. º 1.079/97 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de 

Alto Araguaia, e de suas autarquias e fundações públicas);  

V - Justificativa: É o relato do motivo pelo qual o servidor se acometeu de 

situações atípicas, justificando o ocorrido em formulário próprio; 
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VI - Tratativas: É a atitude, determinada pelos gestores que o responsável (a) do 

Sistema de Recursos Humanos deverá seguir, observando a justificativa, a 

decisão apresentada e com base legal, podendo ser esta para abono, 

regularização, compensação, troca de horário, pagamento ou desconto; 

VII - Unidades Executoras: As diversas unidades da estrutura organizacional 

sujeitas às rotinas de trabalho e aos procedimentos de controle estabelecidos na 

Instrução Normativa; 

VIII - Servidor Público: Segundo as disposições constitucionais, servidor públicos 

são todos aqueles que mantêm vínculo de trabalho profissional com os órgãos e 

entidades governamentais, integrados em cargos ou empregos de qualquer 

delas: União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas respectivas 

Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista;  

IX - Cargo em Comissão: São aqueles destinados ao livre provimento e 

exoneração, de vinculo transitório com a administração pública, destinando-se 

apenas as atribuições exclusivas de direção, chefia ou assessoramento; 

X - Função Comissionada: São aquelas exercidas exclusivamente por servidores 

ocupantes de cargo efetivo, a serem preenchidos por servidores de carreira nos 

casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinando-se apenas 

as atribuições exclusivas de direção, chefia ou assessoramento. 

 

CAPÍTULO IV 

DA BASE LEGAL E REGULAMENTAR 

 

Art. 4º A presente Instrução Normativa está fundamentada na seguinte 

legislação: Constituição Federal/88; Lei Complementar nº 269/2007; Resolução 

n° 14, de 25 de setembro de 2007 TCE/MT; Lei Federal nº 8.429/92; Lei 

Municipal n. º 1.079/79; Lei Municipal nº. 2.545/09; e Resolução n.º 003/2007 da 

Câmara Municipal de Alto Araguaia.  
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CAPÍTULO V 

DAS RESPONSABILIDADES 

 

Art. 5º É de competência da Unidade Responsável:  

I - Promover a divulgação e implementação dessa Instrução Normativa, 

mantendo-a atualizada; 

II - Orientar as unidades executoras a supervisionar sua aplicação; 

III - Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade 

responsável pela Unidade de Controle Interno, caso haja necessidade, para 

definir as rotinas de trabalho e os respectivos procedimentos de controle que 

devem ser objeto de alteração, atualização ou expansão; 

 

Art. 6º Das Unidades Executoras:  

I - Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, 

quanto ao fornecimento de informações e à participação no processo de 

atualizações; 

II - Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre alterações que 

se fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, 

tendo em vista, principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle 

e o aumento da eficiência operacional; 

III - Manter a Resolução Normativa à disposição de todos os servidores, velando 

pelo fiel cumprimento da mesma; 

IV - Cumprir fielmente as determinações da Resolução Normativa, em especial 

quanto aos procedimentos na geração de documentos, dados e informações. 

 

Art. 7º Da Unidade Responsável pelo Sistema de Controle Interno:  

I - Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa, 

em especial no que tange à identificação e avaliação dos pontos de controle e 

respectivos procedimentos de controle; 
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II - Através da atividade interna, avaliar a eficiência e eficácia dos procedimentos 

de controle inerente ao registro do ponto, propondo alterações na Instrução 

Normativa para aprimoramento dos controles. 

 

CAPÍTULO VI 

DOS PROCEDIMENTOS 

 

Art. 8º É obrigatório o registro de frequência para todos os servidores do 

legislativo independente se sua jornada semanal de trabalho. A jornada máxima 

de trabalho dos Servidores Públicos legislativos será fixada em razão das 

atribuições pertinentes aos respectivos cargos, sendo: 

I - 30 (trinta) horas semanais, para os ocupantes de cargos para os quais a lei 

estabeleça jornada de 06 (seis) horas diárias, durante 05 (cinco) dias na semana, 

sendo que para efeito de cálculo de variações mensais (horas faltas, noturnas) 

computar-se a 150 (cento e cinquenta) horas mensais; 

II - 40 (quarenta) horas semanais, para os ocupantes de cargos para os quais a 

lei estabeleça essa jornada, constituída de 08 (oito) horas diárias, durante 05 

(cinco) dias na semana, com intervalo mínimo de 01 (uma) e máxima de 02 

(duas) horas para descanso/alimentação, não se computando esse intervalo na 

duração da jornada; sendo que para efeito de cálculo de variações mensais 

(horas faltas, noturnas) computar-se a 200 (duzentas) horas mensais; 

III - 12 X 36 (doze por trinta e seis), sendo que para efeito de cálculo de variações 

mensais (horas faltas, noturnas) computar-se a 192 (cento e noventa e duas) 

horas mensais. 

IV - 20 (vinte) horas semanais, para os ocupantes de cargos para os quais a lei 

estabeleça jornada de 04 (quatro) horas diárias, durante 05 (cinco) dias na 

semana, sendo que para efeito de cálculo de variações mensais (horas faltas, 

noturnas) computar-se a 100 (cento) horas mensais; 
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Art. 9º O registro de frequência será realizado através do Sistema de Registro 

Eletrônico de Ponto Digital. 

I - O registro de frequência mediante ponto eletrônico poderá ser dispensado 

para os cargos determinados pela Presidência, de acordo a necessidade da 

administração e atribuições desempenhadas, não dispensando estes do 

cumprimento de sua carga horária, determinada por lei. 

II - O servidor efetuará o registro da sua frequência, no início, nos intervalos e no 

termino do expediente de cada jornada de trabalho;   

III - As faltas dos servidores em virtudes de tratamento de saúde serão 

regularizadas, diretamente no Departamento de Recursos Humanos, através de 

solicitação de abono da falta por motivo de saúde, conforme formulário próprio, 

ANEXO I, acompanhado do respectivo atestado médico; 

IV - As faltas dos servidores em virtudes de força maior, devidamente 

justificadas, deverão ser comunicadas ao Presidente, e solicitado abono das 

faltas mediante formulário próprio, ANEXO I, que será encaminhado ao 

Departamento de Recursos Humanos; 

V - Nos casos em que o registro de frequência será provisoriamente em meios 

manual, será considerada falta grave o registro de frequência que não seja 

efetuado pelo próprio servidor, sujeitando-o a processo administrativo disciplinar;  

VI - É concedida uma tolerância de 15 (quinze) minutos de atraso no início de 

cada jornada de trabalho, enquanto que os registros efetuados com atraso 

superior a este limite serão computados como atraso; 

VII - A ausência de apenas 1 (um) dos registros da frequência será computado 

como atraso ou saída antecipada, se referente à entrada ou a saída, no limite 

máximo de 3 (três) ausências de um desses registros, culminará em falta; 

VII - Os atrasos dos servidores com mais de 15 (quinze) minutos poderá ser 

compensados, no limite máximo de 2 (duas) horas no dia, as demais serão 

consideradas como faltas; 
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IX - Para que a compensação das ausências e atrasos possa acontecer, as horas 

extras ou excedentes, que serão utilizadas para esse fim, deverão estar 

devidamente registradas. 

X - As horas extras e excedentes por trabalhos extraordinários, ou para 

compensação dentro dos limites estabelecidos, só poderão ser feitas mediante 

autorização do Presidente ou Responsável pelo RH; 

 

Art. 10º É de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos o 

gerenciamento do Sistema de Controle Eletrônico de Ponto. 

I - O impedimento do servidor de efetuar o registro da frequência no Sistema de 

Ponto Eletrônico deve ser comunicado de imediato o Departamento de Recursos 

Humanos, para que seja resolvido o problema; 

II - No caso de inoperância do sistema de ponto eletrônico, o Departamento de 

Recursos Humanos providenciará o registro de Frequência em ponto manual. 

 

Art. 11º Todos os servidores devem realizar o cadastro de suas respectivas 

digitais no Sistema de Registro Eletrônico de Ponto. 

Parágrafo único. O cadastramento do servidor no registro de frequência será 

realizado pelo Departamento de Recursos Humanos. 

 

Art. 12 Aos servidores do Poder Legislativo é proibido: 

I - Faltar no trabalho em dias que possam atrapalhar o andamento do expediente 

de trabalho em seu setor, salvo por motivo de doença ou força maior; 

II - Ausentar-se do setor de trabalho, sob qualquer pretexto, salvo com anuência 

da chefia imediata; 

III - Os descontos em Folha de Pagamento do servidor em virtude de atraso ou 

falta sem justificativas, serão descontados no salário do mesmo mês, 

computadas até o dia 20 (Vinte), após o dia 20 (Vinte) o desconto será no mês 

subsequente. 
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CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 13º. A inobservância desta Instrução Normativa constitui omissão de dever 

funcional e será punida na forma prevista em lei. 

 

 Art. 14º. O relatório do registro de frequência, será cedido aos servidores 01(um) 

por mês ou mediante requerimento, no prazo de 02 (dois) dias para ser entregue; 

 

Art. 15º. É permitido a Unidade de Controle Interno solicitar formalmente, 

informações funcionais de qualquer servidor quantas vezes forem necessárias. 

 

Art. 16º. Aplica-se, no que couberem aos instrumentos regulamentados por esta 

Instrução Normativa as demais legislações pertinentes. 

 

Art. 17º. Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser 

obtidos junto a Setor de Recursos Humanos, bem como junto a Unidade de 

Controle Interno. 

 

Art.18º. Faz parte integrante desta Instrução Normativa o Anexo I – Modelo de 

Justificativa de Falta, e Solicitação de abono e Anexo II – Modelo de Ficha Ponto. 

 

Art. 19º. Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua 

publicação. 

 

Alto Araguaia/MT, 12 de fevereiro de 2021. 

 

___________________________                   ____________________________ 

              Clediane Gubiani          Odinéia Mariana de Souza 

           Controladora Interna                                                  Presidente 
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ANEXO – I (JUSTIFICATIVA DE FALTA / ATRASO) 

Ao 

Departamento Recursos Humanos 

 

 Eu __________________________________, portador(a) do CPF nº 

_________________, RG nº _________________, servidor(a) lotado (a) no 

cargo de____________________________________, venho respeitosamente à 

presença de Vossa Senhoria justificar minha ausência/ou atraso no(s) 

dia(s)____________________, razão pela qual estive impossibilitado(a) de 

comparecer para desempenho de minhas funções, conforme descrita e 

especificada abaixo, solicitando assim o abono da minha ausência/atraso: 

 

( ) Deslocamento para serviços externos.                     ( ) Motivo de Saúde 

( ) Tratar de assunto particular                                         ( ) Atraso por força maior. 

 

 Especificação: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Nestes Termos 

P. Deferimento 

   Alto Araguaia/MT, ___ de ___________ de ________ 

 

Assinatura do Servidor _______________________________ 

 

( ) Deferido - Encaminhe-se cópia do DP 

( ) Indeferido - Encaminhe-se cópia ao Servidor 

Motivo: 
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ANEXO – II (Ponto Manual) 

 

FICHA DE PONTO 

SERVIDOR:              

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA: 8h/Dia 

        

DATA 
MATUTINO VESPERTINO 

ASSINATURA 
ENTRADA SAÍDA ENTRADA SAÍDA 

01               

02               

03        

04        

05        

06        

07               

08               

09        

10        

11               

12               

13               

14               

15               

16        

17        

18               

19               

20               

21               

22               

25               

26               

27               

28               

29        

30        

31               
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FICHA DE PONTO 

SERVIDOR  

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA: 6h/Dia 

      

DATA ENTRADA SAÍDA ASSINATURA 

01           

02           

03      

04      

05      

06      

07           

08           

09      

10      

11           

12           

13           

14           

15           

16      

17      

18           

19           

20           

21           

22           

25           

26           

27           

28           

29      

30      

31           
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FICHA DE PONTO 

SERVIDOR  

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA: 4h/Dia 

      

DATA ENTRADA SAÍDA ASSINATURA 

01           

02           

03      

04      

05      

06      

07           

08           

09      

10      

11           

12           

13           

14           

15           

16      

17      

18           

19           

20           

21           

22           

25           

26           

27           

28           

29      

30      

31           
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FICHA DE PONTO 

SERVIDOR  

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA: 12/36h 

      

DATA ENTRADA SAÍDA ASSINATURA 

01           

02           

03      

04      

05      

06      

07           

08           

09      

10      

11           

12           

13           

14           

15           

16      

17      

18           

19           

20           

21           

22           

25           

26           

27           

28           

29      

30      

31           

 


