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Projeto de Resolução ______/2019 

Autoria: Mesa Diretora da Câmara Municipal de João Pessoa 

 

 
Disciplina procedimentos de controle de registro 

de frequência dos servidores de todos os setores 

da Câmara Municipal de João Pessoa-PB, e dá 

outras providências. 

 
 

A MESA DIRETORADA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, NO USO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS, RESOLVE: 

 

Art. 1º Esta Resolução dispõe sobre procedimentos de controle de frequência 

dos servidores da Câmara Municipal de João Pessoa-PB. 

Art. 2° A jornada de trabalho dos servidores da Câmara Municipal de João 

Pessoa, será de seis horas diárias e: 

I - carga horária de trinta horas semanais, exceto nos casos previstos em lei 

específica, para os ocupantes de cargos de provimento efetivo; 

II - regime de dedicação integral, quando se tratar de servidores ocupantes de 

cargos em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento superiores, cargos 

de direção, função gratificada e gratificação de representação. 

§1º Sem prejuízo da jornada a que se encontram sujeitos, os servidores 

referidos no inciso II poderão, ainda, ser convocados sempre que presente interesse 

ou necessidade de serviço. 

§2º Os diretores dos setores fixarão o horário de funcionamento dos setores 

sob cuja supervisão se encontrem. 
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§3º Os horários de início e de término da jornada de trabalho e dos intervalos 

de refeição e descanso, observado o interesse do serviço, deverão ser estabelecidos 

previamente e adequados às conveniências e às peculiaridades de cada setor, unidade 

administrativa ou atividade, respeitada a carga horária correspondente aos cargos. 

Art. 3º O controle de registro de frequência dos servidores de todos os setores 

da Câmara Municipal de João Pessoa-PB será efetuado mediante meio eletrônico, com 

aferição por mecanismo biométrico, para fins de apuração do cumprimento da jornada 

de trabalho, ressalvados os casos previstos nesta Resolução. 

§1º O registro eletrônico de frequência será implementado até o dia 04 de 

maio de 2020. 

§2º Enquanto não implementado o registro eletrônico, o controle de 

frequência dos servidores desta Casa será realizado nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 

4º desta Resolução. 

Art. 4° Em face da especificidade das funções não estarão submetidos ao 

controle referido no artigo anterior os servidores da estrutura dos Gabinetes de 

Vereador, os ocupantes de cargo de provimento em comissão ou função de confiança 

de direção e chefia de nível superior e os servidores submetidos a regime de 

teletrabalho. 

§1º Os servidores mencionados neste artigo terão a respectiva frequência 

atestada mensalmente, em documento próprio, pelo chefe imediato, que encaminhará 

ao Departamento de Recursos Humanos, relatório mensal declarando a frequência dos 

servidores até o 5º dia útil do mês subsequente. 

§2º O desempenho das atividades afetas aos servidores, de que trata o 

parágrafo anterior, será controlado pelas respectivas chefias imediatas. 

§3º O pagamento dos servidores ficará bloqueado até o cumprimento da providência 

prevista no §1º. 

Art. 5º Os servidores em exercício nos Gabinetes dos Parlamentares terão seu 

controle de registro de frequência aferida pelo Parlamentar ou pela Chefia de 

Gabinete, na forma do § 1º do art. 4º. 
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§1º As atividades desempenhadas pelos servidores referidos no “caput” deste 

artigo poderão ocorrer em local diverso da Sede da Câmara Municipal de João Pessoa-

PB, desde que devidamente autorizadas pelo respectivo Gabinete. 

§ 2º Os servidores, cujas atividades sejam executadas fora da sede do órgão ou 

entidade em que tenha exercício e em condições materiais que impeçam o registro 

diário de ponto, preencherão boletim em que se comprove a respectiva assiduidade e 

efetiva prestação de serviço, o qual ficará sob a responsabilidade do chefe imediato. 

Art. 6º O pedido de cessão de servidor, com ou sem ônus, para a Câmara só 

poderá ser realizado pela Presidência da Câmara Municipal de João Pessoa-PB, que 

comunicará ao Departamento de Recursos Humanos desta Casa. 

Art. 7º Fica autorizada a utilização do sistema de banco de horas para 

compensação da jornada de trabalho dos servidores. 

Art. 8º Eventuais atrasos ou saídas antecipadas decorrentes de interesse do 

serviço poderão ser abonados pela chefia imediata. 

Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 10 Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. 

 
 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de João Pessoa, em 26 de dezembro de 2019. 

 
 
 
 

JOÃO CARVALHO DA COSTA SOBRINHO 

PRESIDENTE 
 
 
 

LEO BEZERRA 

1º VICE-PRESIDENTE 
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FERNANDO MILANEZ NETO 

2ª VICE-PRESIDENTE 

 

 

ELIZA VIRGÍNIA 

1º SECRETÁRIO 
 
 
 
 

HUMBERTO PONTES 
2º SECRETÁRIO 

 
 

 

CHICO DO SINDICATO 

3º SECRETÁRIO 

 


