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Dispõe sobre a jornada de trabalho e o controle
de  frequência  através  do  s istema  de
reconhecimento  biométrico  dos  servidores
lotados na Assembleia Legislativa do Estado de
Mato Grosso, e adota outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO  GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26,
inciso  XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:

 

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Resolução dispõe sobre a jornada de trabalho e o controle de frequência, através do sistema de
reconhecimento biométrico, dos servidores lotados na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, e
dá outras providências.

 

Art. 2º O controle de frequência dos servidores efetivos, comissionados, cedidos e estagiários dar-se-á
através de sistema de reconhecimento biométrico, devendo o servidor registrar os ingressos e as saídas nas
dependências da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso – ALMT.

§ 1º Para os efeitos desta Resolução:

I- frequência é o controle do comparecimento diário do servidor;

II- ponto é o registro de entrada e saída diária dos servidores em serviço;

III- janela de horário é o período dentro do qual o servidor pode registrar a sua jornada de trabalho;

IV- chefia imediata é a autoridade à qual o servidor está diretamente subordinado hierarquicamente.
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§ 2º O sistema de controle de frequência permitirá a estruturação de banco de horas bem como o registro
dos créditos e débitos de jornada diária de trabalho.

 

CAPÍTULO II

DA JORNADA DE TRABALHO

Seção I

Disposições Gerais

Art. 3º A jornada de trabalho dos servidores comissionados é de 40 (quarenta) horas semanais, conforme
disposto no art. 34 da Lei nº 7.860, de 19 de dezembro de 2002, e será cumprida, obrigatoriamente, em dois
períodos, com intervalo para alimentação e descanso.

Parágrafo único Para atender a conveniência do serviço ou a peculiaridade da função, o chefe imediato
poderá prorrogar ou antecipar o horário dos servidores sob sua subordinação, desde que mantida a divisão
em dois períodos e assegurado o intervalo para alimentação e descanso.

 

Art. 4º A jornada de trabalho dos servidores efetivos é de 30 (trinta) horas semanais, correspondente a seis
horas diárias de serviço, conforme previsto no art. 27 da Lei nº 7.860, de 19 de dezembro de 2002.

Parágrafo único Para o Técnico Legislativo de Nível Superior, que exerça a função de médico, o disposto
no caput observará a jornada de trabalho de 20 (vinte) horas semanais conforme previsto no parágrafo único
do art. 27 da Lei nº 7.860, de 19 de dezembro de 2002.

 

Art. 5º A jornada de trabalho dos servidores deverá ser cumprida em dias úteis, preferencialmente no
intervalo entre 7h e 19h, ressalvadas as situações de interesse da Administração.

Parágrafo único O chefe imediato, sob orientação do seu superior, poderá autorizar jornada de trabalho em
intervalo diferente do previsto no caput.

 

Art. 6º Compete à chefia imediata, com supervisão da autoridade imediatamente superior, controlar o
cumprimento da jornada mensal de trabalho dos servidores a ela vinculados, podendo apoiar-se em dados e
relatórios gerenciais disponíveis no sistema intranet.

 

Seção II

Do Cálculo da Jornada de Trabalho Mensal

Art. 7º O cálculo da jornada de trabalho mensal prevista para o servidor resulta da multiplicação do número
de dias úteis no mês pela carga horária diária definida em norma especifica para cada cargo.

§ 1º O dia de ponto facultativo ou feriado será excluído do cálculo de que trata o caput.

§ 2º O servidor terá a sua jornada mensal reduzida na ocorrência de férias, licenças, recesso e outros
afastamentos legais.
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Art. 8º A jornada mensal realizada dar-se-á pelo cômputo das horas totais registradas no sistema.

 

Seção III

Das Janelas de Horário

Art. 9º O chefe imediato fixará no sistema eletrônico a janela de horário dentro da qual o servidor deverá
cumprir sua jornada, visando a distribuição da força de trabalho de forma a garantir o funcionamento
contínuo de cada unidade.

§1º Poderão ser fixadas janelas de horário diversas para cada dia, respeitada a jornada de trabalho semanal
do servidor.

§2º É vedado ao servidor o exercício de suas atribuições fora das janelas de horário fixadas no sistema
eletrônico, salvo por necessidade de serviço, com a anuência do chefe imediato, cabendo a este efetuar a
posterior validação da jornada diária.

§3º A vedação imposta pelo parágrafo anterior não se aplica aos quinze minutos que antecedem o inicio da
janela e aos quinze minutos posteriores ao horário  de encerramento da janela.

 

Seção IV

Das Jornadas Especiais

Art. 10 Será concedida jornada especial de trabalho, mediante processo encaminhado à Secretaria de
Gestão de Pessoas, para servidora lactante, nos termos do art. 237 da Lei Complementar nº 04, de 15 de
outubro de 1990.

 

Art. 11 O servidor ocupante de cargo em comissão que exerça a função de assessoria poderá optar, desde
que devidamente autorizado pelo chefe imediato, por jornada de trabalho de 30 horas semanais, tendo como
subsídio o valor proporcional à nova carga horária escolhida.

 

Seção V

Do Intervalo para Alimentação e Descanso

Art. 12 O servidor deverá realizar intervalo para alimentação e efetuar o respectivo registro biométrico
quando a jornada diária trabalhada exceder 7 (sete) horas.

§1º O intervalo para alimentação e descanso deverá ser, ininterruptamente, de no mínimo 30 (trinta) minutos
e no máximo 2 (duas) horas, a ser definida em acordo com a chefia imediata.

$2º A regra prevista no caput aplicar-se-á também para os servidores efetivos que estiverem cumprindo
serviço extraordinário.

§3º Enquanto não registrado o intervalo de que trata o § 1º, a jornada referente ao dia trabalhado não será
considerada no cômputo mensal, devendo o servidor, até o segundo dia útil subsequente, solicitar o ajuste
necessário no sistema, com indicação do horário inicial e final do intervalo, a ser validado pela chefia
imediata.
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Art. 13 O servidor efetivo com jornada de trabalho diária de 6 (seis) horas terá direito a um intervalo
intrajornada de 15 (quinze) minutos para alimentação e descanso sem a necessidade do registro biométrico.

 

CAPÍTULO III

DO SISTEMA ELETRÔNICO

Art. 14 O sistema eletrônico é o conjunto de equipamentos e programas informatizados utilizados para fazer
a leitura biométrica, o controle dos registros de ponto, o lançamento de ocorrências e a gestão da jornada de
trabalho dos servidores.

 

Art. 15 Os servidores deverão registrar diretamente no sistema eletrônico:

I- os períodos trabalhados em serviços que não possam ser realizados na Assembleia Legislativa,
especificando a atividade, o horário e o local onde foi executado;

II- os períodos trabalhados e não registrados pelo servidor, por falhas nos coletores biométricos ou
outras razões excepcionais devidamente justificadas;

III- as situações excepcionais e imprevistas devidamente justificadas;

IV- a solicitação de autorização do cômputo dos minutos trabalhados fora da janela de horário fixado
pela chefia imediata, na forma do § 2º do art. 9º.

Parágrafo único Os registros deverão ser realizados até o segundo dia útil subsequente ao término da
ocorrência, sujeito a posterior validação da chefia imediata.

 

Art. 16 A chefia imediata deverá registrar diretamente no sistema eletrônico:

I- o abono das ausências previstas no art. 15 e as inconsistências devidamente justificadas;

II- a validação do período trabalhado fora da janela de horário previamente estabelecido e de registros
efetuados de acordo com esta Resolução;

III- a falta não justificada à jornada diária de trabalho, a qual não poderá ser objeto de compensação.

 

Art. 17 O chefe imediato deverá efetuar o procedimento de validação da jornada mensal prestada pelo
servidor e dos registros previstos nos arts. 15 e 16 até o quinto dia útil do mês subsequente.

§ 1º A validação é o ato que confirma as informações contidas no ponto dos servidores possibilitando o
fechamento da folha que poderá realizar os pagamentos de forma integral ou parcial caso haja faltas
injustificadas.

§ 2º Caso a validação não seja feita pela chefia imediata até a data informada, as informações constantes no
ponto dos servidores serão processadas e transmitidas à Folha de Pagamento na forma em que se
encontrarem, sendo imputado ao responsável as sanções administrativas previstas no art. 154, da Lei
Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990.

§ 3º A chefia imediata poderá delegar as atribuições mencionadas no art. 16, bem como a validação mensal,
a um servidor a ele subordinado com o intuito de dar agilidade e eficiência no serviço prestado.
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§ 4º Mesmo que ocorra a delegação das funções mencionadas no parágrafo anterior, a chefia imediata
mantém-se obrigada a acompanhar a jornada mensal dos servidores a ele subordinados, não se eximindo da
responsabilidade pelas informações validadas no sistema eletrônico.

 

CAPÍTULO IV

DAS AUSÊNCIAS AO SERVIÇO

Art. 18 É vedado ao servidor ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia anuência do chefe
imediato, sujeitando-se:

I- à perda da remuneração do dia que não comparecer ao serviço, salvo nos casos previstos nos arts.
19 e 20;

II- as demais sanções administrativas pertinentes.

Parágrafo único A carga horária computada no sistema eletrônico inferior à jornada de trabalho que o
servidor estiver submetido, apurada mensalmente, resultará em desconto proporcional da remuneração do
servidor, caso não haja a devida compensação até o final do mês.

 

Art. 19 São ausências autorizadas aos servidores as elencadas na Lei Complementar nº 04, de 15 de
outubro de 1990, e as situações excepcionais devidamente justificadas e autorizadas pela chefia imediata.

 

Art. 20 O servidor, efetivo ou comissionado, que faltar ao trabalho por motivo de saúde deverá justificar sua
ausência através de atestado emitido por médico ou odontólogo devidamente inscrito em conselho de classe.

§1º Os atestados deverão ser encaminhados, imediatamente após o inicio do afastamento, à Secretaria de
Gestão de Pessoas em suas vias originais, com assinatura e número de inscrição do profissional emitente,
devendo apresentar de forma legível e sem rasuras o nome do servidor, a data de emissão, o período de
afastamento e a anuência da chefia imediata.

§2º Quando o período de ausência ultrapassar 5 (cinco) dias, consecutivos ou acumulados dentro do período
de 30 (trinta) dias, os servidores efetivos serão submetidos à pericia médica da ALMT para fins de
concessão de licença para tratamento de saúde, prevista na Lei Complementar nº 04, de outubro de 1990.

§3º Os demais servidores, tratando-se de atestado médico superior a 5 (cinco) dias e até 15 (quinze) dias
consecutivos, serão submetidos à pericia médica da ALMT para concessão de licença para tratamento de
saúde, prevista na Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990.

§4º Quando o período de ausência ultrapassar 15 (quinze) dias, consecutivos ou acumulados dentro do
período de 60 (sessenta) dias, os servidores referidos no parágrafo anterior serão submetidos à legislação
previdenciária pertinente para a concessão do auxílio-doença, de competência do Instituto Nacional da
Seguridade Social – INSS.

§5º O disposto neste artigo se aplica, observado o prazo de 5 (cinco) dias, às justificativas de ausências para
acompanhamento em tratamento de saúde de cônjuge ou companheiro, padrasto ou madrasta, ascendente,
descendente, enteado e colateral consanguíneo ou afim até o segundo grau civil, devendo constar no
atestado médico  o nome do servidor acompanhante.

 

CAPÍTULO V
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DA ISENÇÃO DO REGISTRO DE FREQUÊNCIA

Art. 21 São isentos de registro de frequência os servidores ocupantes de cargo em comissão Secretário,
Procurador-Geral, Ouvidor-Geral, Auditor-Geral, Superintendente, Diretor, Supervisor, Coordenador,
Consultor, Gestor e Chefe de Gabinete, assessor parlamentar, símbolo AP e APG que desempenhar a
função de motorista de Deputado,  Assessor de Imprensa e Jurídico de Gabinete, tendo em vista que o
caráter da atividade não comporta o controle de frequência.

§ 1º Enquadra-se na situação de isenção mencionada no caput os militares estaduais à disposição da ALMT.

§ 2º Conforme prega a Resolução nº 4.456, de 13 de abril de 2016, constitui-se prerrogativa dos
Procuradores da Assembleia Legislativa de Mato Grosso a não sujeição ao controle de frequência, ficando
vinculados aos prazos dos encargos institucionais que lhes forem distribuídos, devendo mensalmente
apresentar relatório de atividades ao Procurador-Geral.

 

CAPÍTULO VI

DO RELATÓRIO SEMANAL DE ATIVIDADES

Art. 22 O registro de frequência de servidor ocupante de cargo de provimento em comissão de assessor
parlamentar, símbolo AP e APG, que exercer suas atribuições nas bases parlamentares, será realizado por
meio de Relatório Semanal de Atividades.

§ 1º A designação dos servidores mencionados no caput, no caso de Relatório Semanal de Atividades, será
feita única e exclusivamente pelo Deputado titular de cada Gabinete e comunicado à Secretaria de Gestão
de Pessoas.

§ 2º O Relatório Semanal de Atividades deverá ser preenchido via sistema eletrônico pelo servidor
enquadrado na situação mencionadas no caput e postadas até o terceiro dia da semana subsequente.

§ 3º São de responsabilidade do servidor as informações registradas no relatório a que se refere o § 2º,
devendo serem validadas pelo Chefe de Gabinete, nos termos do art. 17.

 

CAPÍTULO VII

DO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO E DO BANCO DE HORAS

Art. 23 O serviço extraordinário é caracterizado pelos minutos excedentes eventualmente trabalhados, em
dias úteis e não úteis, por necessidade de serviço, força maior, serviços inadiáveis ou relevante interesse
público, mediante autorização prévia.

 

Art. 24 O serviço extraordinário prestado em dias úteis será exclusivamente computado no banco de horas
para complementação da jornada do servidor.

Parágrafo único Os horários registrados fora do período fixado no sistema eletrônico, nos termos do art. 9º,
terão que ser validados pela chefia imediata.

 

Art. 25 O banco de horas será limitado, no máximo, a 48 (quarenta e oito) horas.

Parágrafo único É vedada a prestação de serviço extraordinário que ultrapasse a carga horária referida no
caput.
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Art. 26 O serviço extraordinário prestado em dias não úteis poderá ser:

I- para servidores efetivos: retribuído em pecúnia, mediante autorização da Mesa Diretora, ou
computado como crédito no banco de horas, a critério do responsável do setor, acrescido, em ambos
os casos, de 50% (cinquenta por cento), se realizado aos sábados e dias de ponto facultativo, e de
100% (cem por cento), se aos domingos e feriados;

II- para os servidores comissionados: computado como crédito no banco de horas, a critério do
responsável do setor, acrescido de 50% (cinquenta por cento), se realizado aos sábados e dias de
ponto facultativo, e de 100% (cem por cento), se aos domingos e feriados.

Parágrafo único Uma vez que a jornada for computada como crédito no banco de horas, não poderá ser
convertida em pecúnia.

 

Art. 27 Em nenhuma hipótese o servidor comissionado terá seu serviço extraordinário retribuído em pecúnia.

 

Art. 28 Não se aplica o banco de horas aos servidores que se enquadrem nas situações dos capítulos V e VI.

 

Art. 29 O banco de horas será constituído de:

I- horas realizadas regularmente dentro da janela que ultrapassarem a jornada diária correspondente;

II- horas realizadas que excedem  a jornada de trabalho  definida pelo chefe imediato, que forem
posteriormente validadas pelo mesmo;

III- horas realizadas fora da janela de horário definida pelo chefe imediato, com autorização prévia no
sistema eletrônico.

 

Art. 30 O banco de horas será usufruído no dia ou período definido entre chefia imediata e servidor, podendo
ser validado até o prazo final definido no art. 17.

 

Art. 31 O banco de horas registrado no sistema eletrônico, não terá prazo para ser usufruído.

                                         

CAPÍTULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 32 A Secretaria de Gestão de Pessoas em conjunto com a Secretaria de Controle Interno emitirá, para
fins de controle e encaminhamento à chefia imediata, relatórios periódicos dos registros e das ocorrências
relativas ao descumprimento dos dispositivos desta Resolução.

 

Art. 33 Detectados indícios de favorecimento, irregularidade ou fraude no controle de frequência do servidor,
a devida apuração dar-se-á pela Corregedoria-Geral, podendo acarretar a aplicação das penalidades
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cabíveis ao servidor, à respectiva chefia imediata, bem como a quem contribuiu ou deu causa à ocorrência
do ilícito.

 

Art. 34 Na eventualidade de o servidor não possuir condições físicas de leitura de nenhuma das impressões
digitais, devidamente comprovada por pericia médica da ALMT, o registro de sua frequência dar-se-á por
meio do uso de senha pessoal e intransferível no próprio sistema eletrônico.

 

Art. 35 Os casos omissos deverão ser submetidos à análise da SGP e posterior aval da Mesa diretora.

 

Art. 36 Revoga-se a Resolução nº 007/2012, de 29 de outubro de 2012, Resolução Administrativa nº
007/2013, de 16 de dezembro de 2013 e Resolução Administrativa nº 002, de 23 de junho de 2015.

 

Art. 37 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

JUSTIFICATIVA

Tendo origem na Secretaria de Gestão de Pessoas, após provocação da Secretaria de Controle Interno, o
presente projeto de resolução cuida de proposta de regulamentação do "ponto digital" implantado para
controle da presença dos servidores desta Assembleia Legislativa.

Após a análise do corpo administrativo desta Casa, a proposta, que se originou com a inteção de se tornar
uma resolução administrativa, teve parecer favorável da Procuradoria da ALMT recomendando, dentre outros,
que fosse convertida a proposta em projeto de resolução normativa.

Com as devidas correções, chegaram os autos a até esta Mesa Diretora.

De fato, cumpre à Mesa Diretora promover a organização administrativa da Assembleia Legislativa e, em
conformidade com os entendimentos das secretarias afeitas à matéria, temos que a proposta ora
apresentada para análise dos nobres pares vem no intuito de promover melhorias no sistema de registro de
presenças, já realizado por esta ALMT há alguns anos.

Assim, apresentamos aos senhores parlamentares esta proposta para que seja submetida às Comissões e
ao Plenário. É mais uma contribuição desta Mesa para a boa realização de nossas atividades.

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 07 de Novembro de 2018

 

Mesa Diretora
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