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DECRETO LEGISLATIVO Nº 02/2018. 

 

 

SÚMULA: Regulamenta o controle e registro de ponto 

eletrônico, por meio biométrico, dos Servidores do Poder 

Legislativo de Salto do Itararé. 

 

 

O Vereador Mário César Espósito, Presidente da Câmara Municipal de Salto do 

Itararé, no uso de suas atribuições legais, visando regulamentar o controle e registro 

de ponto eletrônico, por meio biométrico, dos Servidores da Câmara Municipal, 

DECRETA: 

      

Art. 1 - Fica instituído o sistema de registro eletrônico de ponto para controle da 

jornada de trabalho dos servidores da Câmara Municipal de Salto do Itararé. 

§ 1º A frequência diária dos servidores da Câmara Municipal de Salto do 

Itararé será apurada pelo registro eletrônico de ponto. 

§ 2º Estão obrigados ao registro eletrônico do ponto todos os Servidores da 

Câmara Municipal. 

§ 3º Os Servidores que participarem das Sessões Ordinárias, Extraordinários, 

Secretas, Solenes e demais eventos convocados pelo Presidente da Câmara terão o 

abono das horas em sua carga horária semanal. 

§ 4º O advogado e contador da Câmara Municipal, tendo em vista a natureza 

intelectual dos seus trabalhos, bem como da necessidade e/ou possibilidade de 

utilização de seus serviços em horários e dias diferentes dos laborados na sede do 

Poder Legislativo Municipal poderão desempenhar 5 horas semanais de suas 

jornadas em outros locais, independente de cartão ponto. 

 

Art. 2 - A jornada diária prevista não poderá ser ultrapassada, salvo convocação 

para a prestação de horas extraordinárias. 

§ 1º Só será autorizada a prestação de serviços em regime de hora 

extraordinária se previamente convocada pela Presidência expressamente. 
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§ 2º O descumprimento do disposto neste artigo desobriga o Poder Legislativo 

Municipal de quaisquer pagamentos ou indenizações ao servidor. 

Art. 3 - Não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as 

variações de horário de entrada e saída no registro de ponto, que não excedam em 

até 10 (dez) minutos a jornada de trabalho. 

 

Art. 4 - Ficam desobrigados de marcar o ponto os servidores participantes de cursos 

e eventos e que apresentarem cópia do certificado e/ou cópia da nota de empenho 

do pagamento da diária para justificar sua falta. 

 

Art. 5 - O esquecimento da marcação de entrada e/ou saída da jornada de trabalho 

terão a marcação computada manualmente. 

 

Art. 6 - As faltas justificadas serão comprovadas mediante apresentação do 

competente documento competente nos prazos e condições previstas na Lei 

Municipal 321/2017 (Plano de Cargos e Salários e Evolução Funcional dos 

Servidores da Câmara Municipal de Salto do Itararé). 

§ 1º As faltas injustificadas serão descontadas dos vencimentos do Servidor. 

 

Art. 8º - A constatação de horas não trabalhadas e sem a devida justificativa serão 

consideradas faltas injustificadas e descontadas na folha de pagamento. 

Parágrafo único. O servidor poderá suprir as horas não trabalhadas dentro do 

mesmo mês. 

 

Art. 9 - O serviço administrativo expedirá, até o dia 30 de cada mês, comunicação 

interna aos servidores com o relatório. 

 

Art. 10 - Eventuais dúvidas em relação à aplicação ao disposto neste Decreto 

Legislativo serão resolvidas pelo Chefe do Poder Legislativo. 

 

Art. 11 - Dê-se ciência ao Setor Administrativo da Câmara, bem como aos 

servidores. 
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Art. 12 – Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Sede da Câmara Municipal, em 01 de fevereiro de 2018. 

 

 
MÁRIO CÉSAR ESPÓSITO 

Presidente  


