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RECOMENDAÇÃO Nº 13 DE 17 DE JUNHO 2020. 

 

Excelentíssimos Senhores 

Nilson Cardoso de Souza – Prefeito Municipal 

José Braz Brilhante – Presidente da Câmara Municipal 

Daniela Martins – Superintendente do Fundo de Previdência dos Funcionários Públicos de 

Mariluz 

Edenilson Fernandes Reginaldo – Diretor do Samae 

Secretários Municipais de todos os órgãos do município. 

 

ASSUNTO: REGISTRO DE FREQUÊNCIA DO TRABALHO DO SERVIDORES 

PÚBLICOS MUNICIPAS DE MARILUZ - PR 

 

Ao Senhores, 

Cumprimentando-os, a esta Controladoria Geral, diante do encargo público de 

realizar o controle interno no Poder Executivo, apresenta as considerações seguintes, para ao 

final recomendar o que segue: 

 

CONSIDERANDO as competências atribuídas à Controladoria Geral do Município 

pela Lei Complementar nº 007, de 03 de dezembro de 2019 no art. 7º, abaixo transcrito: 

Art. 7º São atribuição dos Órgãos Controle Interno, contribuir para o 

aprimoramento da gestão pública, orientando os responsáveis quanto á 

arrecadação e aplicação dos recursos públicos com observância dos 

princípios da economicidade, eficiência, eficácia e efetividade. 

 

Mariluz, 17 de Junho de 2020. 

 

Considerando a Lei Municipal nº 1095/1993, que trata do Regime Jurídico dos 

Servidores Públicos do Município de Mariluz- PR, a qual estabelece em seu Capítulo II, art. 

193.                                                  

Art. 190 – São deveres do servidor público:     

I- Na condição de servidor público em geral...            . 

M). Ser assíduo e pontual no serviço. 
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Art.191 – Ao servidor público em geral, é proibido: 

I – Ausentar –se do serviço, durante expediente, sem 

prévia autorização do chefe imediato; 

 

E em seu Capítulo V, art.202, que trata de penalidades, 

Art.202 – A demissão será aplicada nos seguintes casos: 

.... 

III_ Inassiduidade habitual: 

 

Considerando o disposto no Decreto Lei nº 5452 de 01 de maio de 1943, que aprova 

a Consolidação das Leis de Trabalho, a qual estabelece na Seção V, do quadro de horário art. 

74. 

Art. 74. O horário de trabalho será anotado em registro de 

empregados. (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019) 

§ 2º Para os estabelecimentos com mais de 20 (vinte) 

trabalhadores será obrigatória a anotação da hora de 

entrada e de saída, em registro manual, mecânico ou 

eletrônico, conforme instruções expedidas pela Secretaria 

Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da 

Economia, permitida a pré-assinalação do período de 

repouso. (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019) 

 

Considerando a Portaria nº 1510, de 21 de Agosto de 2009 do Ministério do Trabalho 

em Emprego, que disciplina o Registro Eletrônico de Ponto e a utilização do Sistema de 

Registro Eletrônico de Ponto nas empresas em todo país, a qual estabelece no seu art. 1º, 

parágrafo I, o Sistema de Registro Eletrônico de Ponto - SREP, como o conjunto de 

equipamentos e programas informatizados destinado à anotação por meio eletrônico da 

entrada e saída dos trabalhadores das empresas. 

Considerando a necessidade a aperfeiçoamento dos registros de frequência dos 

funcionários públicos municipais da administração direta e indireta e Poder Legislativo, essa 

Controladoria Interna recomenda o que segue: 

Foi verificado algumas deficiências no registro e controle de frequência na 

Administração Pública Municipal de Mariluz – PR, o que impossibilita saber se o agente 

público está cumprindo com seu dever de assiduidade, sendo fator prejudicial, pois a não há 

como avaliar o servidor nesse aspecto. Nesse contexto a administração tem dificuldades para 
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específico deve ser realizado sobre atividade laboral dos servidores públicos municipais. 

Objetivando garantir que não haja prejuízo no desenvolvimento dos trabalhos em 

cada setor, recomenda-se implantação de mecanismo de controle de frequência aonde eles 

ainda não existem e o aprimoramento daqueles já estão em funcionamento por meio da 

implantação de Sistema Eletrônico de Registro de Ponto em todos os órgãos da administração 

direta e indireta e Poder Legislativo. 

Nesse sentido, faz-se instituir, através de ponto eletrônico, o controle de frequência 

para os servidores do quadro de pessoal, tanto de caráter efetivo, como cargo comissionado e 

temporário. 

Recomenda-se o ponto eletrônico certificado pelo Ministério do Trabalho pois esses 

são mais eficientes e seguros, bem como oferecem maior controle sobre a atividade laboral 

dos servidores ofertando benefícios tais como: 

 Modernidade e agilidade na hora de registrar as entradas e saídas dos 

servidores; 

 Confiabilidade nos Registros; 

 Redução de possíveis erros no fechamento da folha; 

 Redução de Custos, entre outros; 

Para aquisição de tais equipamentos orienta-se observar os princípios estabelecidos 

na Lei de Licitações nº 8666/1993 e na Lei do Pregão nº 10520 de 17 julho de 2002. 

         Como trata de um número considerável de equipamentos o valor da aquisição soma um 

possível montante que exigirá um dispêndio alto de recursos, por isso recomenda-se, que seja 

feito um planejamento financeiro para realização das aquisições de maneira a garantir as 

compras no menor prazo de tempo possível, sem prejuízo a capacidade de pagamento do 

município. 

 

 

Adm. Júnior César de Oliveira 

Controlador Interno 

CRA/PR 20305.13 
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