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ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 004/2020-GAB/PRES/CMP 

 

REGULAMENTA O HORÁRIO DE 

FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

 

 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, usando das 

prerrogativas que lhes são outorgadas pelo artigo 28, inciso IV, alínea ‘b’, do Regimento 

Interno da Câmara Municipal de Parauapebas; 

 

 CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação do horário de funcionamento 

das unidades administrativas que compõem a Câmara Municipal de Parauapebas, de forma 

que atenda ao interesse público e aos princípios que regem a atuação da Administração 

Pública; 

 

 CONSIDERANDO, também, a necessidade de regulamentação dos procedimentos 

concernentes ao controle de frequência e à jornada de trabalho dos servidores pertencentes 

ao quadro funcional deste Poder Legislativo Municipal; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º O horário de funcionamento da Câmara Municipal de Parauapebas será de 08h00 

às 14h00, ininterruptamente, das segundas às sextas-feiras. 

§ 1º O horário fixado no caput deste artigo destina-se tanto às atividades internas quanto 

ao atendimento ao público, e é de observância obrigatória por todas as unidades 

administrativas desta Casa, à exceção daquelas que, pelo caráter essencial das atividades 

desenvolvidas, demandem funcionamento ininterrupto até as 18h00. 

§ 2º A previsão do caput deste artigo não implica em alteração da jornada de trabalho dos 

servidores da Câmara Municipal de Parauapebas prevista na legislação específica, a qual 

permanece sendo considerada para todos os fins. 

§ 3º As disposições do caput deste artigo não se aplicam aos servidores que, por força da 

necessidade da Câmara Municipal, exerçam suas atribuições em regime de escala ou 

plantão, os quais devem obedecer aos horários previstos na respectiva regulamentação 

vigente. 
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§ 4º Para as categorias funcionais cuja carga horária legal seja inferior a 08 (oito) horas 

diárias, caberá à chefia imediata estabelecer o regime de revezamento entre os servidores, 

de modo que a respectiva unidade administrativa permaneça em pleno funcionamento 

durante todo o horário de expediente da Câmara Municipal de Parauapebas. 

§ 5º A chefia imediata de cada unidade administrativa da Câmara deverá encaminhar à 

Diretoria Administrativa relação contendo os nomes de seus servidores e os respectivos 

horários de trabalho, para controle da Administração. 

§ 6º Para os efeitos deste artigo, consideram-se essenciais, necessariamente, as seguintes 

unidades administrativas: Diretoria Administrativa; Diretoria Legislativa; Diretoria 

Financeira; Departamento de Tecnologia da Informação, Comunicação e Automação; 

Departamento de Polícia Legislativa; e Procuradoria Geral Legislativa. (Redação alterada pelo 

Ato da Presidência nº 023/2020-GAB/PRES/CMP, de 10 de setembro de 2020) 

 

Art. 2º Para cumprimento da determinação prevista no artigo anterior, as unidades 

administrativas da Câmara, mesmo aquelas que funcionarão continuamente até as 18h00, 

deverão estabelecer turnos de trabalho de 06 (seis) horas diárias contínuas para seus 

servidores, com observância do intervalo de que dispõe o artigo 57, parágrafo 1º, da Lei 

Municipal nº 4.231/2002. 

 

Art. 3º Os servidores públicos efetivos da Câmara Municipal de Parauapebas deverão 

utilizar, obrigatoriamente, para registro de entrada e saída da jornada diária de trabalho, o 

ponto eletrônico. 

§ 1º A Coordenadoria de Recursos Humanos encaminhará comunicado a todas as unidades 

administrativas da Câmara, convocando os respectivos servidores a comparecerem à 

Coordenadoria, em dia e hora determinados, para cadastro das digitais no sistema gestor 

do ponto eletrônico. 

§ 2º Os servidores efetivos estarão obrigados à utilização diária do ponto eletrônico para o 

registro da entrada e saída da jornada de trabalho, não sendo mais aceito o controle de 

frequência realizado através de folha de ponto manualmente preenchida. 

§ 3º Os casos de ausência justificada do servidor, se ratificados por sua chefia imediata, 

deverão ser comunicados à Coordenadoria de Recursos Humanos, através de memorando, 

para as devidas providências. 

§ 4º As horas extras constantes da folha de ponto eletrônica do servidor somente serão 

levadas a pagamento se previamente solicitadas pela chefia e autorizadas pela direção da 

Casa, nos termos do Ato da Presidência nº 005/2015. 
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Art. 4º Será admitida a compensação de horários pelo servidor, ou seja, ocorrendo atraso 

de entrada, poderá ele cumprir normalmente sua jornada de trabalho diária, compensando 

na saída o atraso computado na entrada. 

Parágrafo único. O servidor que, registrando a entrada com atraso, optar por não 

compensar o horário da saída, terá desconto proporcional ao tempo de jornada diária não 

trabalhado em seus vencimentos, nos termos do que permite a legislação em vigor (art. 65, 

II, da Lei 4.231/2002). 

 

Art. 5º Os servidores ocupantes de cargos em comissão cumprirão regime de dedicação 

integral, nos termos do artigo 25 da Lei Municipal nº 4.231/2002, podendo ser convocados 

sempre que presentes o interesse ou a necessidade do serviço, sem que isso acarrete direito 

à percepção de gratificação pela prestação de serviço extraordinário.  

 

Art. 6º À vista das atividades diretivas inerentes, são dispensados do controle de frequência 

os servidores ocupantes dos cargos: 

I – constantes do símbolo Direção Administrativa Superior – DAS, todos os níveis; 

II – constantes do símbolo Direção Técnica Superior – DTS, todos os níveis; 

III – constantes do símbolo Cargos de Direção Média – CDM. 

 

Art. 7º Nenhum servidor da Câmara Municipal de Parauapebas poderá furtar-se ao 

cumprimento das disposições emanadas do presente Ato, à exceção dos casos nele 

expressos. 

 

Art. 8º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições 

em contrário, especialmente o Ato da Presidência nº 020/2015-GAB/PRES/CMP, de 21 de 

agosto de 2015. 

 

Parauapebas/PA, 19 de março de 2020. 

 

 

LUIS ALBERTO MOREIRA CASTILHO 

Presidente da Mesa Diretora 

 

* Este texto não substitui o publicado no Quadro de Avisos da CMP. 


