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Boa Esperança/ES, 11 de setembro de 2018. 

 

MEM. PMBE/CGM № 049/2018 

 

 

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

Assunto: Recomendação para a adoção de medidas e a instalação de instrumentos 

que permitam o controle social dos horários dos servidores públicos municipais 

 

 

1. CONSIDERANDO o que preceitua a Lei Municipal nº 1.467/2012 que “Dispõe 

sobre o Sistema de Controle Interno no Município de Boa Esperança/ES e dá outras 

providências”. 

 

2. CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal nº 4.323/2016 que 

Regulamenta a aplicação da Lei nº 1.467 de 28 de maio de 2012. 

 

3. CONSIDERANDO que cabe a Controladoria-Geral do Município a expedição de 

recomendações, visando à melhoria dos serviços de relevância pública. 

 

4. CONSIDERANDO que a Lei nº 12.527/2011, em seu art. 7º, afirma que o acesso 

à informação compreende “informação contida em registros ou documentos, 

produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a 

arquivos públicos”, bem como “informação sobre atividades exercidas pelos órgãos 

e entidades, inclusive as relativas à sua política, organização e serviços”. 

 

5. CONSIDERANDO que o artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal de 1988, 

garante a todos o direito de receber dos órgãos públicos informações de interesse 

particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob 

pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à 

segurança da sociedade e do Estado. 

 

6. CONSIDERANDO que o inciso XXXIV do artigo 5º da CF assegura a todos, 

independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes 

públicos em defesa dos direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, bem como 

a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e 

esclarecimento de situação de interesse pessoal. 
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7. CONSIDERANDO o disposto pelo artigo 10 da Lei nº 12.527/2011, que assegura 

a qualquer interessado apresentar pedido de informações aos órgãos e entidades, 

por qualquer meio legítimo, exigindo apenas a identificação do requerente e a 

especificação da informação requerida. 

 

8. CONSIDERANDO a disposição do artigo 11 da Lei nº 12.527/2011, que determina 

ao órgão ou à entidade pública que autorize ou conceda o acesso imediato à 

informação disponível. 

 

9. CONSIDERANDO que, nesse contexto normativo, é direito do cidadão saber os 

horários de atendimento dos servidores de qualquer autarquia, tanto para contribuir 

com o controle do cumprimento de tais horários, como também para evitar esperas e 

filas desnecessárias. 

 

10. CONSIDERANDO que, nos termos da previsão constitucional e legal, é dever da 

Administração Pública fornecer informações escritas, quando solicitadas. 

 

11. CONSIDERANDO que o registro de frequência adotado exclusivamente pela 

folha de ponto é forma frágil de controle da jornada de trabalho, sujeita a toda sorte 

de fraudes, a exemplo da “jornada britânica”. 

 

12. CONSIDERANDO que o Ministério do Trabalho e Emprego, por intermédio da 

Portaria nº 1.510/2009, disciplina o registro eletrônico de ponto e a utilização do 

Sistema de Registro Eletrônico de Ponto, a fim de coibir a adulteração de dados e 

possíveis fraudes no sistema informatizado, tendo em vista a abolição do sistema 

obsoleto e custoso de registro mecânico de controle de jornada. 

 

13. A Controladoria-Geral do Município, com o objetivo de garantir os direitos 

constitucionais e legais mencionados e, especialmente, garantir a existência de 

mecanismos que inibam irregularidades nos serviços executados pela Prefeitura 

Municipal de Boa Esperança, RECOMENDA ao MUNICÍPIO DE BOA 

ESPERANÇA/ES, na pessoa de seu Prefeito Municipal, que: 

 

a) PROVIDENCIE instalação e o regular funcionamento de controle de 

frequência por meio de registro eletrônico de ponto biométrico (impressão 

digital) dos servidores públicos vinculados à Prefeitura Municipal de Boa 

Esperança/ES. 

 

b) ESTABELEÇA rotinas destinadas a fiscalizar o cumprimento do disposto na 

presente Recomendação, sob pena de responsabilidade pelas ilegalidades 

que vierem a ocorrer. 
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14. Solicitamos ainda que tão logo sejam tomadas as providencias cabíveis seja 

informado a esta Controladoria-Geral o acatamento da presente recomendação e as 

medidas adotadas para seu cumprimento. 

 

15. Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

CLEUTON LADISLAU 

Controlador-Geral do Município - Mat. 225.622 


