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DECRETO Nº 239/2018 

 

APROVA A INSTRUÇÃO NORMATIVA 
DRH Nº 002/2018. 
 

O Prefeito Municipal de Santa Leopoldina, Estado do Espírito Santo, no uso 

das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 79 da Lei Orgânica do 

Município e, de acordo com a Lei Municipal 1453/2013 de 27 de agosto de 2013, 

que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município de Santa 

Leopoldina-ES, 

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º - Fica aprovada a Instrução Normativa da DRH Nº. 002/2018, de 

responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração, que dispõe sobre a 

regulamentação dos procedimentos do registro de frequência ao serviço, através do 

Sistema Digital de Ponto Eletrônico, pelos Servidores da Prefeitura Municipal de 

Santa Leopoldina/ES.  

 

Art. 2º - Caberá à unidade responsável a divulgação da Instrução Normativa ora 

aprovada. 

 

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na presente data, ficando revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 

 
 

Santa Leopoldina, 14 de Setembro de 2018. 

 
 

VALDEMAR LUIZ HORBELT COUTINHO 

PREFEITO MUNICIPAL  
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INSTRUÇÃO NORMATIVA DRH Nº 002/2018 

 

Versão: 01.  

Aprovação em: 14/09/2018  

Ato de aprovação: Decreto nº 239/2018  

Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Administração, Setor de Recursos 

Humanos.  

 

 

CAPÍTULO I 

DA FINALIDADE 

 

Art. 1º - Esta Instrução Normativa tem por finalidade:  

I – Regulamentar os procedimentos do registro da frequência ao serviço, através do 

Sistema Digital de Ponto Eletrônico, pelos servidores da Prefeitura Municipal de 

Santa Leopoldina/ES, incluindo as administrações diretas e indiretas;  

II – Proporcionar maior agilidade, transparência, eficiência e eficácia quanto ao 

acompanhamento das ações do Setor de Recursos Humanos e Secretarias;   

III – Otimizar os procedimentos administrativos do Poder Executivo, abrangendo 

todas as Unidades Administrativas da estrutura organizacional. 

  

CAPÍTULO II 

DA ABRANGÊNCIA 

 

Art. 2º - Esta Instrução Normativa abrange todas as unidades da estrutura 

organizacional do Poder Executivo da Administração Pública Municipal, 

comtemplando as administrações diretas e indiretas da municipalidade.  

 

CAPÍTULO III 

CONCEITOS 

 

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

I – SRH: Sistema de Recursos Humanos 
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II – Sistema Administrativo: conjunto de atividades afins, relacionadas a funções 

finalísticas ou de apoio, distribuídas em diversas unidades da organização e 

executadas sob a orientação técnica do respectivo órgão central, com o objetivo de 

atingir algum resultado;  

III – Instrução Normativa: documento que estabelece os procedimentos a serem 

adotados objetivando a padronização na execução de atividades e rotinas de 

trabalho, com ênfase nos procedimentos de controle;  

IV – Unidade Responsável: é a unidade responsável pela Instrução Normativa que 

atua como órgão central do respectivo sistema administrativo a que se referem às 

rotinas de trabalho objeto do documento;  

V – Unidade Executora: as diversas unidades da estrutura organizacional sujeitas 

às rotinas de trabalho e aos procedimentos de controle estabelecidos nas Instruções 

Normativas; 

VI – Registro de Frequência: o meio pelo qual os Servidores Públicos municipais 

registrarão diariamente as respectivas frequências, permanecendo nos seus locais 

de trabalho executando, continuamente e produtivamente, os serviços de que forem 

incumbidos;  

VII – Ponto Digital: é um programa prático que utiliza um aparelho para registrar o 

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

suas digitais sobre o leitor ótico de um aparelho, também conhecido e 

comercializado como relógio biométrico, para reconhecimento do mesmo;  

VIII – Ocorrências: são acontecimentos de situações anormais, que nessa 

Normativa serão considerados erros, problemas, descontos ou pagamentos, que 

acontecem na frequência dos Servidores, tais como: faltas, atrasos, saídas 

intermediárias, saídas antecipadas;  

IX – 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 do salário;  

X – Justificativa: é o relato do motivo pelo qual o Servidor se acometeu de 

situações anormais, justificando o ocorrido em formulário próprio;  

XI – Tratativas: é a atitude, determinada pelos gestores das Unidades Executoras 

que o gestor do Setor de Recursos Humanos deverá seguir, observando a 
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justificativa, a decisão apresentada em relatório e com base legal, podendo ser esta 

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

XII – Servidor Público: segundo as disposições constitucionais em vigor, são todos 

aqueles que mantêm vinculo de trabalho profissional com os órgãos e entidades 

governamentais, integrados em cargos ou empregos de qualquer delas: União, 

Estado, Distrito Federal, Municípios e suas respectivas Autarquias, Fundações, 

Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista.  

 

CAPÍTULO IV 

BASE LEGAL 

 

Art. 4º - A presente Instrução Normativa tem como base legal os dispositivos 

contidos na:  

I - Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988; 

II – Lei Federal nº. 8.429, de 02 junho de 1992, que dispõe sobre sanções aplicáveis 

aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, 

cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional; 

III – Lei Complementar nº 621 de 08 de março de 2012 que dispõe sobre a Lei 

Orgânica do TCEES; 

IV – Lei Municipal 675 de 31 de julho de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico 

único dos servidores municipais e organiza o quadro de pessoal e suas alterações; 

V – Lei Municipal 681 de 06 de setembro de 1990, que dispõe sobre a estrutura 

administrativa da Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina e suas alterações; 

VI – Lei Municipal nº. 735 de 18 de novembro de 1991, que dispõe sobre o Estatuto 

dos Servidores Públicos de Santa Leopoldina e suas alterações; 

VII – Lei Municipal nº. 917 de 22 de dezembro de 1997, que dispõe sobre o Plano de 

Carreira e Vencimentos dos Profissionais do Magistério;  

VIII – Resolução TC n° 227/11, que aprova o Manual de Controle Interno para os 

municípios do Estado do Espírito Santo; 

IX – Lei Municipal nº 1453/2013, que dispõe sobre o Controle Interno no âmbito do 

Município de Santa Leopoldina; e  

X - Decreto Municipal nº 359/13 que regulamenta a aplicação da Lei Municipal 

1453/2013; 
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XI – Demais legislações e normas aplicáveis ao assunto.  

 

CAPÍTULO V 

RESPONSABILIDADES 

 

Art. 5º - São responsabilidades da Secretaria Municipal de Administração como 

órgão central do Sistema Administrativo: 

I – Promover a divulgação e implementação dessa Instrução Normativa mantendo-a 

atualizada e à disposição de todos os servidores, orientando as unidades executoras 

sobre a sua aplicação, e velando pelo seu fiel cumprimento;  

II – Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a Unidade 

Central de Controle Interno para definir as rotinas de trabalho e os respectivos 

procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou 

expansão sempre que se fizer necessário;  

III – Realizar cobrança às Unidades Executoras, em casos de negligencia, de todos 

os relatórios e dados afins, a serem encaminhados mensalmente ao Setor de 

Recursos Humanos. 

 

Art. 6º - São responsabilidades das Unidades Executoras:  

I – Atender às solicitações da Unidade Responsável pela Instrução Normativa, 

quanto ao fornecimento de informações e à participação no processo de atualização;  

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 instrução normativa à disposição de todos os funcionários da Unidade 

e da Prefeitura Municipal velando pelo fiel cumprimento da mesma;  

IV – Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial 

quanto aos procedimentos de controle e quanto à padronização dos procedimentos 

na geração de documentos, dados e informações;  

V – Informar por escrito, ao Chefe Imediato, a prática de atos irregulares ou ilícitos 

levando em consideração os termos prescritos na legislação pertinente; 
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VI – Manter no desempenho das tarefas a que estiverem encarregados, atitudes de 

independência, serenidade e imparcialidade; 

VII – Guardar sigilo sobre dados e informações obtidas em decorrência do exercício 

de suas funções e pertinentes a assuntos sob a sua fiscalização, utilizando-os 

exclusivamente para a elaboração de relatórios ou para expedição de 

recomendações;  

VIII – Encaminhar ao Setor de Recursos Humanos, até o dia 20 (vinte) de cada mês, 

informações e tratativas contidas no Quadro Mensal de Ponto (QMP) de cada 

Servidor.  

 

Parágrafo Único – No caso da data de entrega do QMP cair em feriado ou final de 

semana, antecipa-se para o primeiro dia útil anterior.  

 

Art. 7º - São responsabilidades da Unidade Central de Controle Interno:  

I – Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações desta Instrução em especial 

no que tange à identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos 

procedimentos de controle;  

II – Avaliar, mediante atividade de auditoria interna, a eficácia dos procedimentos de 

controle inerentes ao SRH (Sistema de Recursos Humanos), propondo alterações 

na presente Instrução visando o aprimoramento dos controles. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS  

SEÇÃO I 

 

Art. 8º - Da duração semanal do trabalho: 

I – Os Servidores Públicos municipais da Prefeitura de Santa Leopoldina/ES, 

abrangidos por esta Normativa terão jornada máxima de trabalho de 20 (vinte), 25 

(vinte e cinco), e 40 (quarenta) horas semanais, conforme dispõe a Lei Municipal 

735/1991 e suas alterações, ressalvadas as exceções legais contidas nos atos do 

Prefeito, legislação federal específica e decisões judiciais;  
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II – O disposto no item anterior não prejudica a existência de regimes de duração 

semanais, já estabelecidos, nem os que se venham a estabelecer mediante 

despacho através de Decreto Municipal, ou acordo coletivo em conjunto com o 

Prefeito Municipal a quem tiver a seu cargo na Administração Pública Direta e 

Indireta desta Prefeitura, ficando como regra geral aquelas pré-estabelecidas nos 

editais dos concursos.  

 

Art. 9º - Para efeito de cálculo da jornada de trabalho serão consideradas:  

I – para a jornada de trabalho de 20 (vinte) horas semanais: 100 (cem) horas 

mensais ou 4 (quatro) horas diárias; 

II – para a jornada de trabalho d 25 (vinte e cinco) horas semanais: 125 (cento e 

vinte e cinco) horas mensais;  

III – para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais: 200 (duzentas) horas mensais 

ou 8 (oito) horas diárias.  

   

Art. 10 - Do cadastro do servidor:  

I – o cadastramento do Servidor Público no registro de frequência será realizado 

pelo Setor de Recursos Humanos, das seguintes formas:  

a) Pelo numero da Matrícula; 

b) Até o 5º dia útil de início do trabalho do Servidor na repartição que foi 

nomeado, de acordo com jornada de trabalho, prevista em lei.  

 

Parágrafo Único: O registro da frequência será feito e controlado por meio 

eletrônico, através de relógio biométrico, cabendo ao Setor de Recursos Humanos a 

disponibilização de formulário próprio (ANEXO I) nos casos excepcionais.  

 

Art. 11 - Do registro de frequência: 

I – O registro da frequência ao serviço é obrigatório para todos os Servidores, 

efetivos ou não, desta Prefeitura, com exceção ao Prefeito, Vice-Prefeito, 

Secretários, Coordenadores, Procurador Geral e Servidores amparados por 

legislação específica; 

II – O Servidor Público efetuará o registro da sua frequência ao serviço através de 

relógio de ponto biométrico, no inicio, nos intervalos e no termino do expediente de 
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cada jornada de trabalho, salvo os casos excepcionais, analisados e aprovados pela 

Secretaria em que está lotado o Servidor;  

III – O Servidor Público que deixar de efetuar o registro da sua frequência no inicio e 

nos intervalos, terá o dia cortado se não apresentar justificativa (ANEXO II) assinado 

pela chefia imediata e só será aceita uma justificativa de esquecimento por semana;  

IV – As faltas dos Servidores Públicos em virtudes de tratamento de saúde serão 

regularizadas diretamente no Setor de Recursos Humanos, Junta Médica, e 

comunicadas as chefe imediato, pelo Servidor, assim que o mesmo apresentar o 

atestado no trabalho na forma legal, tanto para o dia como para período de trabalho; 

V – Os atestados médicos só serão aceitos se apresentados na forma da legislação 

em vigor; 

VI – No caso de inoperância ou inexistência do sistema de ponto biométrico, a chefia 

imediata do Setor solicitará ao RH a formulação de outro meio de registro de 

frequência (ANEXO I); 

VII – Será considerado falta grave o registro de frequência que não seja efetuado 

pelo próprio Servidor, sujeitando-se a processo administrativo disciplinar, previsto na 

Lei Municipal 735/91; 

VIII – Os atrasos computados na entrada, juntamente com as saídas e retornos 

intermediários, deverão ser tratados de acordo com a legislação vigente, 

obedecendo à tolerância pelo atraso, no limite de uma vez por semana, se for o 

caso;  

IV – Para que a compensação das ausências que possa acontecer, as horas extras 

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

registradas no sistema de ponto eletrônico do Servidor. Para os casos excepcionais, 

esses serão tratados pelo Secretário Municipal de Administração em conjunto com o 

Secretário da Pasta, podendo consultar a Procuradoria ou a Controladoria; 

X – As trocas de horário de trabalho serão permitidas somente (duas) vezes por 

mês, mediante apresentação de justificativa. As trocas de horário de trabalho serão 

idênticas às compensações, deverão estar registradas no sistema de ponto 

eletrônico do Servidor e não poderão exceder o limite de 10 (dez) horas diárias e 

consecutivas. No caso das escalas de revezamento de 12 (doze) horas, não será 
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permitido realizar troca de horário que culminem em 24 (vinte e quatro) horas 

consecutivas de trabalho; 

XI – A falta por motivo particular só poderá ser abonada 01 (uma) vez por mês, no 

limite de seis (06) vezes durante o ano a critério da Administração. Nos casos 

excepcionais será analisado pela Secretaria Municipal de Administração e Setor de 

Recursos Humanos conjuntamente com a Secretaria a que pertença o Servidor.   

 

Art. 12 - Da escala de trabalho: 

I – As necessidades de alteração da escala de trabalho, motivos justificados, 

deverão ser comunicadas pelo Secretário Municipal, com antecedência mínima de 

48 (quarenta e oito) horas, ao Setor de Recursos Humanos;  

II – O Servidor somente poderá executar a nova escala de trabalho após aprovação 

do Setor de trabalho, contendo a data, assinatura e matrícula do Servidor 

autorizado;  

III – Toda alteração de escala de trabalho deverá ser alterada imediatamente no 

cadastro do Servidor, no Sistema de controle e apuração de frequência, salvo se 

não houver escala disponível no sistema, devendo ser alterado imediatamente após 

o desenvolvimento ou criação da nova escala;  

IV – A Secretaria Municipal que possui servidores que atuam no interior do Município 

e não terão como bater o ponto na saída para almoço e retorno do almoço, deverá 

solicitar ao Técnico responsável pelo relógio de ponto, o ajuste necessário para que 

as informações estejam corretas para o envio do relatório mensal ao Setor de 

Recursos Humanos;  

V – Todas as ocorrências que produzirem desconto em folha de pagamento do 

Servidor e, em função da falta de comunicação de alteração de escala de trabalho, 

ou apresentação de justificativa ao setor de recursos humanos para abono, serão de 

responsabilidade da Secretaria onde o Servidor estiver lotado.      

 

Art. 13 - Do local de trabalho: 

I – O Servidor Público efetivo ou não, deverá estar lotado em um local de trabalho; 

II – Ocorrendo alteração de local de trabalho deverá ser comunicada, via Portaria do 

Prefeito Municipal, ao Setor de Recursos Humanos, com antecedência mínima de 72 

(setenta e duas) horas, em duas vias.  
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III – O Servidor somente poderá ser lotado em um novo local de trabalho após 

autorização na segunda via da comunicação do novo local de trabalho, pelo Setor de 

Recursos Humanos, contendo assinatura, matrícula e a dará da alteração;  

IV – As digitais para o relógio biométrico, no novo local de trabalho somente serão 

transferidas após o recebimento da comunicação de alteração;  

V – Os Servidores poderão utilizar o relógio biométrico em local diferente de onde 

estiver executando o serviço a critério da Secretaria que estiver lotado em casos 

especiais, desde que seja feita a comunicação prévia ao Setor de Recursos 

Humanos; 

VI – A restituição dos valores descontados dos servidores em razão de falta de 

comunicação de alteração de local de trabalho, somente acontecerá via folha de 

pagamento, no mês subsequente ao desconto, salvo os casos analisados e 

aprovados pela Secretaria Municipal de Administração, mediante justificativa escrita 

e plausível.  (ANEXO II).   

 

Art. 14 - Ao Servidor Público da Administração Direta e Indireta deste Poder 

Executivo 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 em que trabalha, salvo com anuência da chefia imediata;  

III – Em horário de expediente, o Servidor só poderá ausentar-se do prédio onde 

trabalha, com autorização do chefe imediato, exceção feita aos titulares de cargo de 

Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Coordenadores, Procurador Geral e Servidores 

amparados por legislação específica.    

 

Art. 15 - Os descontos em folha de pagamento do Servidor Público, em virtude de 

atraso ou falta sem justificativa, serão efetuados no salário do mês de referência, 

salvo as situações apuradas após processamento da folha de pagamento, cujos 

descontos serão efetuados no mês subsequente.  

 

Art. 16 - O descumprimento desta Instrução Normativa ensejará instauração de 

processo administrativo, para apuração da responsabilidade, na forma disciplinada 
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na Legislação vigente, independentemente de adoção de outras medidas e 

responsabilização nas esferas civil e criminal.  

 

Art. 17 - É facultado ao Servidor Público solicitar relatório sobre o registro de 

frequência, mediante requerimento protocolado no Protocolo Geral do Município, 

dirigido ao Setor de Recursos Humanos, que terá o prazo de até 02 (dois) dias para 

emitir o documento.  

 

Parágrafo Único – O relatório sobre o registro de frequência descrito no caput deste 

artigo somente poderá ser requerido pelo Servidor 01 (uma) vez por mês, salvo 

situações especiais devidamente justificada.  

 

Art. 18 - Os esclarecimentos adicionais a respeito desta Instrução Normativa 

poderão ser obtidos junto à Secretaria Municipal de Administração, Setor de 

Recursos Humanos.  

  

Art. 19 - Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores 

organizacionais legais ou técnicos assim o exigirem.   

 

Art. 20 - São parte integrantes desta Instrução Normativa os Anexos I e II, que 

tratam respectivamente de modelo de Folha de Ponto para suprir ausência do 

Relógio Eletrônico Biométrico (ANEXO I) e modelo de justificativa para abono de 

faltas e horários (ANEXO II).  

 

Art. 21 A regra prevista nesta Instrução Normativa, não impossibilita a atuação da 

Coordenadoria de Controle Interno através de sistema de amostragem eventual, 

para verificar a adequada aplicação da Instrução Normativa.  

 

 

Art. 22 O descumprimento desta Instrução Normativa implica na apuração de 

responsabilidade do(s) Servidor(es), que der(em) causa, mediante procedimento 

administrativo próprio. 

 

Art. 23 - Esta Instrução Normativa entra em vigor para os Servidores do Fundo 

Municipal de Saúde, 30 (trinta) dias após a sua publicação.  
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Art. 24 - Para os demais setores da Prefeitura entrará em vigor a partir da aquisição, 

implantação e correto funcionamento dos relógios biométricos, não sendo 

desprezado o método de controle de frequência estabelecido no inciso VI do artigo 

11 desta Instrução Normativa.   

 

Santa Leopoldina/ES, 14 de Setembro de 2018.  

 

 

VALDEMAR LUIZ HORBELT COUTINHO 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

ADRIANE ALVES DOS SANTOS ENDRINGER 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 

MIKE MULLER STANGE 

COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO 
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ANEXO I  

 

(MODELO DE FOLHA DE PONTO PARA SUPRIR A AUSÊNCIA DO RELÓGIO 

ELETRONICO BIOMÉTRICO) 

 

FOLHA DE PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL 

DE_________________________ 

 

____/____/______ 

 

Hora 

Entrada 

Interv. 

Saída 

Interv. 

Volta 

Hora 

Saída 

Nome do  

Servidor  

Assinatura do 

Servidor 
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ANEXO II 

(Modelo de Justificativa para abono de faltas e horários)  

 

JUSTIFICATIVA DE CONTROLE 

DE FREQUÊNCIA 

Nº [00/AA]           / 

Data:       /      / 

QUADRO I  - DO ÓRGÃO/DAS INFORMAÇÕES 

ÓRGÃO REQUERENTE: 

 

SETOR: 

 

QUADRO II – IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR 

NOME: 

 

CARGO:                                                                        MATRICULA: 

QUADRO III – DA MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA 

 

Período da ausência: ____/____/______ a ____/____/______ 

Horário da ausência: (  )entrada (  )saída almoço (  )retorno almoço (  )saída tarde (  )ausência 

integral 

Justificativa: ________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

QUADRO IV – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

 

 

QUADRO V – ASSINATURA DO SERVIDOR E DO SECRETÁRIO 

 

 

____________________________                                                       ____________________________ 

      Assinatura do Servidor                                                                       Assinatura do Secretário 

QUADRO VI – PARA USO DO RH 

 

 

 

 


