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DECRETO Nº 084, DE 28 DE SETEMBRO DE 2022. 

 

"Disciplina registro de ponto dos servidores 

públicos municipais (efetivos, temporários e 

comissionados), e dá outras providências." 

 

VITOR NORBERTO ALVES, Prefeito Municipal de Leoberto Leal, Estado de Santa 

Catarina, no uso de suas atribuições legais, 

 

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar o horário de trabalho e o registro de 

ponto dos servidores públicos municipais efetivos, temporários e comissionados; 

 

R E S O L V E: 

 

I – DISCIPLINAR o horário de trabalho e o registro de ponto dos servidores públicos 

municipais efetivos, temporários e comissionados, na forma abaixo: 

 

a) O horário de trabalho dos servidores será determinado pela chefia imediata, respeitada a 

carga horária prevista para o cargo de cada um e para a repartição em que cada um estiver 

lotado, respeitando o limite máximo de 40 horas semanais. 

 

b) Os servidores públicos da prefeitura municipal de Leoberto Leal, efetivos, temporários e 

comissionados, se submetem ao controle formal de freqüência, mediante utilização de 

registro biométrico, ficando sujeito à verificação do mesmo, à qualquer tempo, pelo 

Departamento de Pessoal da Prefeitura Municipal. 

 

c) Excetuam-se do controle formal de freqüência, por conta da natureza e das atribuições do 

cargo, o Procurador-Geral do Município, Os Secretários Municipais, os Advogados, os 

assessores Jurídicos e os Motoristas da Secretaria Municipal da Saúde que atuam no 

transporte Fora do Município –TDF. 

 

d) A exceção relativa aos Advogados e Assessores Jurídicos não autoriza o descumprimento 

das atividades inerentes ao cargo, devendo a fiscalização ser exercida pela Administração 

Municipal. 

 

e) Os Motoristas da Secretaria da Educação, os Professores e Servidores que atuam nos 

núcleos do interior distantes mais de 10 (dez) quilômetros da sede da Prefeitura, por conta 

da natureza das atividades e da ausência de transporte público no Município, ficam 

dispensados do registro de ponto eletrônico, devendo a freqüência ser atestada por 

registros manuais, em livros próprios, os quais serão auditados pela chefia imediata, a qual 

será responsável pelo controle e fiscalização das atividades desenvolvidas, sob pena de 

responsabilidade.  

 

f) Para fins de efetividade, a efetividade será registrada entre o dia 20 de um mês até o dia 19 

do mês do pagamento da folha, computando-se assim o período de trinta dias mensais. 

 



 

g) O registro do ponto é obrigatório para todos os servidores efetivos e ocupantes de 

cargos comissionados, observadas as exceções acima, sob pena de aplicação dos 

descontos previstos na lei municipal nº 418/90. 
 

h) Até a data limite do dia 20 do mês do pagamento da folha, o Setor de Pessoal deverá ter 

acesso às fichas pontos, relatórios de freqüência, relatório de horas extras, devidamente 

assinados e autorizados pelos Secretários de cada Área, a fim de registrar os dados para 

emissão da folha de pagamento. 

 

i) Os ocupantes de cargos comissionados deverão registrar o ponto no horário normal da 

Instituição podendo, mediante necessidade de serviço, ter seus expedientes estendidos. 

 

j) Somente por motivo de doença, comprovada mediante atestado prescrito por médico ou 

dentista do serviço oficial ou particular, serão abonadas faltas. O documento 

comprobatório deverá ser apresentado à Chefia Imediata – que o repassará ao 

Departamento de Pessoal - no primeiro dia útil após o afastamento, sob pena de aplicação 

da penalidade de falta. Esse benefício aplica-se a servidores efetivos, temporários e 

ocupantes de cargos comissionados. 

 

k) Qualquer alteração no horário de expediente e de lotação de servidores efetivos, 

temporários e ocupantes de cargos comissionados deverá ser comunicada formalmente, 

com antecedência mínima de cinco dias úteis, ao departamento de Pessoal. 

 

II – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e revoga eventuais disposições em 

contrário. 

 

 

Leoberto Leal, 28 de setembro de 2022. 

 

 

 

VITOR NORBERTO ALVES 
Prefeito Municipal 

 

 

Registre-se e Publique-se 
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