
  
 
  

1 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 

            CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ 

                                         SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SGP 002/2017 – VERSÃO 02 

 

Unidade Executora: Secretaria de Gestão Pessoal 

Unidade Responsável /Setores Envolvidos: Secretaria de Gestão Pessoal / Secretaria de Controle 

Interno  

Data de Aprovação: 12/06/2017 

 

 

Dispõe sobre o horário de funcionamento, o horário de 

atendimento ao público, a jornada de trabalho, o registro e o 

controle da frequência dos servidores da Câmara Municipal de 

Cuiabá. 

 

 

I. DOS CONCEITOS: 

 

1. Horário de funcionamento: Marcação de tempo durante o qual os servidores da Câmara 

Municipal de Cuiabá  iniciam e terminam os serviços administrativos estritamente internos; 

2. Horário de atendimento ao público: Marcação de tempo durante o qual os servidores da 

Câmara Municipal de Cuiabá  iniciam e terminam o atendimento ao público; 

3. Jornada de trabalho: é o período de tempo durante o qual os servidores laboram na Câmara 

Municipal de Cuiabá; 

4. Cargo Público: é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas ao servidor, criado 

por lei, com denominação própria, número certo e pago pelos cofres públicos;  

5. Cargo Efetivo: Cargo de qualquer servidor integrante da administração pública, submetido a 

concurso público;  

6. Cargo Comissionado: Cargo de livre nomeação e exoneração; 

7. Instruções Normativas: São atos normativos expedidos por autoridades administrativas, 

normas complementares das leis, e não podem transpor, inovar ou modificar o texto da norma 

que complementam; 

8. Gestão de Pessoal: a gestão de pessoal consiste num conjunto de funções e atividades que 

podem ser sintetizadas no planejamento de recursos humanos, recrutamento e seleção, 

integração dos recursos humanos, análise e descrição de funções, avaliação de desempenho, 

remunerações e incentivos;  

9. Processo administrativo disciplinar: tem por finalidade a apuração do fiel cumprimento das 

normas administrativas que regem a conduta dos servidores públicos, é um instrumento pelo 

qual a administração pública exerce seu poder-dever para apurar as infrações funcionais e 

aplicar penalidades aos seus agentes públicos e àqueles que possuem uma relação jurídica 

com a administração: tais como faltas injustificadas, abandono de emprego ou má conduta na 

periodicidade da jornada de trabalho, ou na fidelidade do registro de ponto eletrônico; 

10. Servidor: é a pessoa legalmente investida em cargo público;  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Atendimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Consumidor
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11. Unidade Responsável: Setor responsável pela elaboração das Instruções Normativas, 

conjuntamente com todos os setores que devem acompanhar essas atividades, com 

apresentação de dados, informações e rotinas de trabalho. 

 

 

II. FINALIDADE  

 

1. Regulamentar sobre o horário de funcionamento, o horário de atendimento ao público, a 

jornada de trabalho, o registro e o controle da frequência dos servidores da Câmara Municipal 

de Cuiabá. 

 

 

III. ABRANGÊNCIA  

 

1. Abrangem todas as unidades da estrutura organizacional da Câmara Municipal de Cuiabá, 

concernente aos cargos efetivos dos anexos I, II, III, IV e V da Lei Complementar nº 235 de 

03 de junho de 2011; 

2. Não abrange os servidores comissionados descritos e regidos pela Lei nº 6.159, de 11 de 

janeiro de 2.017, anexo I: CSC – Cargos de Secretarias e Consultorias CSC-CM01;  

3. Não abrange os servidores comissionados da Câmara Municipal de Cuiabá ocupantes dos 

cargos do Anexo II: CNE-CM01 e CNE–CM02; 

4.  Não abrange os servidores comissionados descritos e regidos pela Lei nº 6.159, de 11 de 

janeiro de 2.017, anexo III: CTMD – Cargos Temporários da Mesa Diretora - CTMD–CM01 

e CTMD–CM02, 

5. Abrange os servidores comissionados ocupantes dos cargos do Anexo III: CTMD-CM03, 

CTMD-CM04, CTMD-CM05, CTMD-CM06, CTMD-CM07, CTMD-CM08, CTMD–CM09 

e CTMD–CM10; 

 

 

IV. BASE LEGAL  

 

Lei Complementar nº 093/2003 – Estatuto do Servidor Público Municipal;  

Lei Complementar nº 235 de 03 de junho de 2011;  

Lei nº 6.159, de 11 de janeiro de 2.017; 

Resolução nº 006 de 07 de maio de 2012; 

Demais legislações que guardem relação direta com as atividades que integram o Sistema de 

Controle de Registro de Pontos Eletrônico.  

 

 

V. RESPONSABILIDADES  

 

Compete aos servidores:  
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1. Registrar, diariamente e adequadamente o registro de entrada e saída na estação de coleta de 

registro de pontos eletrônico, localizada em acesso de entrada nas dependências da Câmara 

Municipal de Cuiabá, e em caso excepcional de ponto manual assinar as planilhas 

disponibilizadas pela SGP, via email; 

2. Apresentar em caso de atraso à chefia imediata as eventuais justificativas para fins de 

avaliação com vistas à compensação ou ajuste, conforme o caso ou se a permanência não foi 

autorizada nas dependências da Câmara Municipal de Cuiabá, acarretará desconto em folha 

de pagamento; 

3. Apresentar à chefia imediata documentos que justifiquem as eventuais ausências amparadas 

por disposições legais;  

4. Assinar a o Relatório Eletrônico Mensal até o 5º dia útil do mês subsequente que deverá ser 

encaminhada à SGP no mesmo dia, sob pena de suspensão de pagamento; 

Compete às chefias imediatas: 

1. Orientar seus servidores para o fiel cumprimento do disposto nesta Instrução Normativa;  

2. Controlar a frequência de seus servidores, assegurando o funcionamento da unidade; 

3. Assinar conjuntamente com o servidor, até o 5º dia útil de cada mês, o Relatório Eletrônico 

Mensal relativo ao servidor, que deverá ser encaminhada à SGP no mesmo dia, sob pena de 

suspensão de pagamentos; 

4. Autorizar a inclusão, no Sistema Eletrônico de Registro de Ponto, de horário diferenciado de 

jornada de trabalho, perante a Secretaria de Gestão Pessoal;  

5. Acompanhar, no momento da homologação no Sistema Eletrônico de Registro de Ponto, o 

total de dias cuja entrada não foi autorizada, acarretando desconto em folha de pagamento;  

6. Autorizar, quando cabível, o ajuste de horário no Sistema Eletrônico de Registro de Pontos, 

inclusive quando da realização de serviços externos; 

7. Analisar os registros de Frequência Eletrônica apresentados por seus servidores.   

Compete à Secretaria de Patrimônio e Manutenção :  

1. Acompanhar e manter o Sistema Eletrônico de Registro de Ponto, em funcionamento integral; 

2. Disponibilizar servidor para ser instruído pela Secretaria de Gestão Pessoal quanto ao 

funcionamento do Registro de Pontos, ficando pois como corresponsável pelo 

acompanhamento e impressão dos relatórios mensais; 

3. Contatar a empresa de suporte do relógio de ponto e acompanhar a manutenção. 

 

Compete à Secretaria de Gestão de Pessoas - SGP:  

1. Acompanhar todo o processo de registro eletrônico de Pontos;  

2. Prestar as informações referentes à frequência aos órgãos competentes; 

3. Efetuar os descontos relativos às ocorrências que impliquem a perda de remuneração; 

4. Manter a Instrução Normativa a disposição de todos os servidores da estrutura organizacional 

da Câmara Municipal de Cuiabá, cumprindo fielmente as determinações nela inseridas, 
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especialmente quanto aos procedimentos de controle e quanto à padronização dos 

procedimentos na geração de documentos, dados e informações; 

5. Manter arquivo próprio de toda a legislação pertinente ao Registro de Pontos Eletrônicos na 

Secretaria de Gestão de Pessoal; 

6. Manter arquivo próprio de todos os documentos pertinentes ao Registro de Pontos Eletrônicos 

na Secretaria de Gestão de Pessoal, tais como Relatórios Mensais de Registro de Ponto 

Eletrônico, justificativas de atrasos, faltas por consultas médicas ou acompanhamento de 

parentes até 2º Grau, bem como as jornadas diferenciadas individuais de trabalho; 

7. Encaminhar documentação à Secretaria de Controle Interno, quando solicitadas;  

8. Manter controle sobre a lotação do pessoal em seus setores específicos;  

9. Providenciar anualmente, no período de janeiro a fevereiro, atualização dos dados cadastrais 

dos servidores efetivos e comissionados, disponibilizando formulário próprio, a ser 

preenchido pelo servidor e devolvido à Secretaria de Gestão de Pessoal, com informações das 

jornadas de trabalho;  

10. Disponibilizar aviso em mural quando da ocorrência da indisponibilidade do registro de ponto 

eletrônico, devido a falhas técnicas. 

 

VI. PROCEDIMENTOS  

 

Quanto a não disponibilização de registro de ponto eletrônico 

 

1. Em caso que da não possibilidade do registro de ponto eletrônico no dia, o servidor deverá 

anotar na folha do ponto mensal a ocorrência (tais como queda de energia, aparelho em 

manutenção, não reconhecimento de digital, entre outros) e obter a anuência escrita da chefia 

imediata, validando a justificativa fundamentada.  

 

VII. DA JORNADA DE TRABALHO 

 

1. A jornada de trabalho na Câmara Municipal de Cuiabá é de 6 (seis) horas diárias – carga 

horária semanal de 30 (trinta) horas – cumprida preferencialmente no período matutino das 

07h30min às 13h30min e no período vespertino das 12h00min h às 18h00min hrs (para 

setores específicos da Câmara Municipal de Cuiabá), ressalvados os casos disciplinados em 

legislação específica, ficando fixado o horário oficial de funcionamento do órgão das 

7h:30min às 13h:30min ( de segunda-feira a sexta-feira) , excetuados os casos que exigirem 

regime de turnos ou escalas, bem como as jornadas individuais de trabalho diferenciado; 

2. O período de tolerância é de 15 (quinze) minutos, sendo assim distribuídos 07h30min até às 

07h:45min e de 13h:30min até às 13h:45min, excetuando as jornadas individuais de trabalho, 

onde deverão ser observado o mesmo período de 15 (quinze) minutos de tolerância; 

3. Quanto à autorização de jornada de trabalho diferenciada: o pedido de autorização deverá ser 

suficientemente fundamentado, contendo a identificação do motivo, data, local, horário e 

relação nominal dos servidores que o executarão, e ser encaminhado à SGP com antecedência 

de pelo menos 15 (quinze) dias, ressalvadas situações. 
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4. A jornada de trabalho diferenciado para os servidores na Câmara Municipal de Cuiabá deve 

ser através de anuência escrita da chefia imediata, que deverá ser anexada a sua pasta 

funcional; 

5. Como a jornada de trabalho não excede de 6 (seis) horas de trabalho, será entretanto liberado 

um intervalo de 15 (quinze) minutos para descanso, somente para os servidores de jornada de 

6(seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, excluindo os servidores com jornada de 

trabalho de 4 (quatro) horas diárias e 20(vinte) horas semanais; 

6. Para a jornada de trabalho diferenciado para os cargos comissionados do anexo III, é 

necessária a anuência escrita da chefia imediata, cumprindo carga mínima de trabalho, que 

deverá ser anexada à sua ficha funcional. 

 

VIII. DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

 

1. O horário descrito no parágrafo abaixo restringe aos trabalhos internos administrativos da 

Câmara Municipal de Cuiabá; 

2. Fica fixado o horário oficial de funcionamento do órgão das 07h:30min às 13h:30min;  

3. O período vespertino das 12h00min às 18h00min está restrito apenas para setores específicos 

da Câmara Municipal de Cuiabá, regulados por Resolução; 

 

 

IX. DO HORÁRIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

 

1. O horário oficial de atendimento ao público da casa é das 07h30min às 13h30min no período 

matutino; 

2. O período vespertino das 12h00min às 18h00min está restrito apenas para setores específicos 

da Câmara Municipal de Cuiabá, regulados por Resolução; 

 

 

X. DOS CARGOS COMISSIONADOS DE COORDENAÇÃO E CHEFIA CLASSIFICAÇÃO 

CSC 

 

1. Os cargos comissionados de CSC - Cargos de Secretaria e Consultoria referidos no Anexo I, 

bem como os cargos do Anexo II e do Anexo III (somente os de denominação CTMD–CM01 

e CTMD–CM02) da Lei nº 6.159 de 11 de janeiro de 2017, não são abrangidos por esta 

Instrução Normativa, por se tratarem de Cargos de Confiança, portanto com horários 

diferenciados de jornada de trabalho, têm caráter provisório e seus ocupantes podem ser 

convocados para trabalhos extraordinários; 

2. Os servidores ocupantes dos cargos comissionados do Anexo III: CTMD-CM03, CTMD-

CM04, CTMD-CM05, CTMD-CM06, CTMD-CM07, CTMD-CM08, CTMD–CM09 e 

CTMD–CM10, são dispensados do registro de ponto eletrônico, devendo registrar seu ponto 

de forma manual no gabinete a qual está lotado, cabendo à chefia de gabinete elaborar 

relatório mensal circunstanciado e enviar a SGP - Secretaria de Gestão de Pessoal; 

 

XI. DOS CARGOS EFETIVOS DE MÉDICO, ODONTÓLOGO E PROCURADORES. 



  
 
  

6 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 

            CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ 

                                         SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO 

  

1.  A carga horária oficial de trabalho dos médicos e odontólogo da Câmara Municipal de 

Cuiabá é de 20 (vinte) horas semanais, cumpridas em turno diário de 4 (quatro) horas 

corridas, das 08h:00min às 12h:00min  (oito horas às 12 horas); 

2. Fica dispensado o controle de ponto dos procuradores legislativos conforme súmula nº 09 do 

Conselho federal da Ordem de Advogados do Brasil, por ser incompatível com as atividades a 

qual desempenham. 

 

XII. DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR  

 

1. As condutas não compatíveis com esta Instrução Normativa, tais como faltas 

injustificadas, abandono de emprego ou má conduta na periodicidade da jornada de 

trabalho, ou na fidelidade do registro de ponto eletrônico deverão ser comunicadas pela 

chefia imediata.  

2. Recomenda-se que todas as ocorrências funcionais sejam formalizadas e encaminhadas à 

Secretaria de Gestão de Pessoal para arquivamento junto à pasta funcional do servidor e 

adotadas as providências previstas na legislação municipal.  

 

XIII. CONSIDERAÇÕES GERAIS  

 

1. Os Secretários e chefias imediatas terão responsabilidade solidária no caso de negligência 

dos procedimentos constantes nesta Instrução Normativa;  

2. Qualquer omissão ou dúvida gerada por esta Instrução Normativa deverá ser esclarecida 

junto às Secretarias de Gestão de Pessoal e Secretaria de Controle Interno;  

3. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a 

partir da mesma.  

 

 

Cuiabá, 12 de junho de 2017. 

 

 

  

             Justino Malheiros Neto                                                Mírian Elisabeth Nascimento 

Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá                              Secretária de Controle Interno  


