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ACÓRDÃO – AC CON Nº 00029/2019 – TCMGO  

 

 

 

PROCESSO:                      09608/19  

MUNICÍPIO:                       Quirinópolis 

ÓRGÃO:                                        Poder Legislativo 

ASSUNTO:                       Consulta 

CONSULENTE: Edvaldo Antônio de Souza (Presidente da Câmara 

Municipal) 

CPF:                                               485.538.751-72 

REPRESENTANTE DO MPC:       Procurador-Geral de Contas Regis Gonçalves Leite 

RELATOR:                       Conselheiro Substituto Flávio Monteiro de A. Luna 

 

 

 

CONSULTA. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE 
DISPENSAR SERVIDORES PÚBLICOS DO EFETIVO 
CONTROLE DE JORNADA. POSSIBILIDADE DE 
DISPENSA DO REGISTRO DE PONTO MEDIANTE A 
ADOTAÇÃO DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE 
FREQUÊNCIA E PRODUTIVIDADE. 
1. Consulta acerca da possibilidade de aferição de 
cumprimento de jornada de trabalho alternativa ao controle 
de frequência por registro de frequência para assessores 
especiais e assessores parlamentares.  
2. O Poder Legislativo Municipal tem competência para, por 
meio de lei ou Resolução, dispor sobre a forma que se 
realizará o controle de frequência dos servidores públicos 
da Câmara Municipal. 
3. Em regra, os cargos em comissão do Poder Legislativo 
devem exercer suas funções predominantemente na sede 
da Câmara, posto que as atribuições de direção, chefia e 
assessoramento, são incompatíveis com o exercício de 
atividades externas. 
4. É possível, em casos excepcionais, a dispensa do 
registro de frequência/ponto a ocupantes de cargos de 
provimento em comissão, desde que cumprida as seguintes 
condições:  
4.1) previsão em lei ou Resolução; 
4.2) a dispensa deve se restringir ao servidor cujas 
atividades sejam de exercício frequente e 
predominantemente externo ou que tragam benefícios para 
a efetividade do interesse público e redução dos dispêndios;  
4.3) as atribuições do cargo respectivo devem ser, como 
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pressuposto da segunda condição, claras e detalhadas nas 
normas de criação; 
4.4)ficar documental e motivadamente comprovada a 
impossibilidade de o servidor registrar na sede do órgão os 
horários de entrada e saída, e, nessa condição, realizar o 
registro por meio de relatórios que correspondam às 
atividades externas desempenhadas no dia e sua 
justificativa; 
4.5) a dispensa deve ser deferida pela autoridade 
administrativa, motivadamente, em cada caso; 
4.6) deve haver disciplina e efetiva execução de meios 
alternativos de controle de cumprimento das atividades;  
4.7) a aferição do exercício do cargo não deve, em hipótese 
alguma, ocorrer apenas com base em declarações do 
servidor ou do superior, mas em relatórios formais, com 
amparo em documentos, inclusive obtidos nos registros 
eventuais de entrada e saída na unidade de lotação, com 
vistas a permitir a transparência e a verificação oportuna 
pelo gestor e pelos controles interno e externo. 

 

 

 

Versam os autos de CONSULTA formulada pelo Presidente da 

Câmara Municipal de Quirinópolis, Sr. Edvaldo Antônio de Souza, na qual suscita 

dúvidas concernentes à possibilidade de a Administração Pública adotar sistemática de 

aferição de cumprimento de jornada de trabalho alternativa ao controle de frequência 

por registro de frequência para assessores especiais e assessores parlamentares. 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos; 

 

Considerando a Proposta de Decisão n. 0154/2019 – GABFMAL 

proferida pelo Conselheiro Substituto Flávio Monteiro de Andrada Luna; 

 

Considerando tudo mais que consta nos autos; 

 

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado de Goiás, reunidos em Sessão Plenária, em acolher as razões expostas pelo 

Relator para: 
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I. CONHECER da presente Consulta uma vez preenchidos os 

pressupostos legais de admissibilidade previstos no art. 31 da LOTCM/GO c/c art. 199 

do RITCM/GO; 

 

II. RESPONDER ao consulente, relativamente ao mérito, que: 

 

a) o Poder Legislativo Municipal tem competência para, por meio de lei 

ou Resolução, dispor sobre a forma que se realizará o controle de frequência dos 

servidores públicos da Câmara Municipal; 

 

b) em regra, os ocupantes de cargos em comissão do Poder Legislativo 

devem exercer suas funções predominantemente na sede da Câmara, visto que as 

atribuições de direção, chefia e assessoramento são incompatíveis com o exercício de 

atividades externas; 

 

c) é possível, em casos excepcionais, a dispensa do registro de 

frequência/ponto a ocupantes de cargos de provimento em comissão, desde que 

cumpridas as seguintes condições: 

c.1) previsão em lei ou Resolução; 

c.2) a dispensa deve se restringir ao servidor cujas atividades sejam de 

exercício frequente e predominantemente externo ou que tragam benefícios para a 

efetividade do interesse público e redução dos dispêndios;  

c.3) as atribuições do cargo respectivo devem ser, como pressuposto 

da segunda condição, claras e detalhadas nas normas de criação; 

c.4) ficar documental e motivadamente comprovada a impossibilidade 

de o servidor registrar na sede do órgão os horários de entrada e saída, e, nessa 

condição, realizar o registro por meio de relatórios que correspondam às atividades 

externas desempenhadas no dia e sua justificativa; 
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c.5) a dispensa deve ser deferida pela autoridade administrativa, 

motivadamente, em cada caso; 

c.6) deve haver disciplina e efetiva execução de meios alternativos de 

controle de cumprimento das atividades;  

c.7) a aferição do exercício do cargo não deve, em hipótese alguma, 

ocorrer apenas com base em declarações do servidor ou do superior, mas em 

relatórios formais, com amparo em documentos, inclusive obtidos nos registros 

eventuais de entrada e saída na unidade de lotação, com vistas a permitir a 

transparência e a verificação oportuna pelo gestor e pelos controles interno e externo; 

 

III. ALERTAR que a responsabilidade é solidária, em caso de 

omissão, aos administradores de cada Poder e ao Controlador Interno. Nesse 

sentido, caso o Presidente da Câmara delegue aos vereadores ou a outro subordinado 

o controle de frequência e de cumprimento das atividades, deverá exercer seu 

poder/dever de supervisão do delegatário, de modo a garantir o cumprimento dos 

padrões mínimos estabelecidos em Lei ou Resolução. À título de exemplo, cita-se o 

Art. 95, § 7º1, da Lei Orgânica do Município de Quirinópolis. 

 

IV. ALERTAR, também, que os responsáveis pelo controle interno do 

Poder Legislativo, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade 

no desempenho das atribuições dos assessores parlamentares ocupantes de cargos 

em comissão, deverão dar ciência ao TCMGO, sob pena de responsabilidade solidária. 

 

Por fim, considerando as consequências práticas desta decisão2, em 

sede de Consulta, e possíveis repercussões no sentido de os municípios admitirem 

                                                 
1 § 7º Os secretários ou diretores são solidariamente responsáveis com o Prefeito pelos atos que assinarem, ordenarem ou 
praticarem.  
2 Art. 20.  Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que 
sejam consideradas as consequências práticas da decisão.(Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)      
Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, 
ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018) 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13655.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13655.htm#art1
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trabalhos externos para ocupantes de cargos em comissão, recomenda-se que o 

controle de produtividade e frequência seja realizado por métodos eficazes que 

registre com exatidão o horário de entrada e saída dos servidores e o 

cumprimento da jornada. 

 

À Superintendência de Secretaria para os fins. 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 4 de dezembro 
de 2019. 
 

Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 
 

Relator: Flavio Monteiro de Andrada Luna 

Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Fabricio Macedo 
Motta, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. Nilo 
Sérgio de Resende Neto, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Valcenôr 
Braz de Queiroz, Cons. Sub. Flavio Monteiro de Andrada Luna, Cons. Sub. Irany de 
Carvalho Júnior, Cons. Sub. Maurício Oliveira Azevedo, Cons. Sub. Vasco Cícero 
Azevedo Jambo e o representante do Ministério Público de Contas, Procurador José 
Gustavo Athayde. 
 

Votação: 

Votaram(ou) com o Cons. Sub. Flavio Monteiro de Andrada Luna, Cons. Francisco 
José Ramos: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Fabricio Macedo Motta, Cons. 
Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. Nilo Sérgio de Resende Neto, Cons. Sérgio 
Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz. 
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PROPOSTA DE DECISÃO N° 0154/2019 – GABFMAL 

 

PROCESSO:                      09608/19  

MUNICÍPIO:                       Quirinópolis 

ÓRGÃO:                                        Poder Legislativo 

ASSUNTO:                       Consulta 

CONSULENTE: Edvaldo Antônio de Souza (Presidente da Câmara 

Municipal) 

CPF:                                               485.538.751-72 

REPRESENTANTE DO MPC:       Procurador-Geral de Contas Regis Gonçalves Leite 

RELATOR:                       Conselheiro Substituto Flávio Monteiro de A. Luna 

 

1 – RELATÓRIO  

Versam os autos de CONSULTA formulada pelo Presidente da Câmara 

Municipal de Quirinópolis, Sr. Edvaldo Antônio de Souza, na qual suscita dúvidas 

concernentes à possibilidade de a Administração Pública adotar sistemática de aferição 

de cumprimento de jornada de trabalho alternativa ao controle de frequência por 

registro de frequência para assessores especiais e assessores parlamentares. 

Em resumo, o consulente traz os seguintes questionamentos (fls. 

01/02): 

1. É licito autorizar um dos assessores especiais ou dos assessores 

parlamentares, servidores comissionados, de livre indicação dos 

Vereadores, para que exerçam suas atividades fora das 

dependências do órgão a que estão vinculados, dispensando-os 

do efetivo controle de jornada de trabalho, por meio de resolução 

da Câmara Municipal? 

2. É lícito aferir o efetivo desempenho das atividades exercidas por 

estes servidores públicos, por relatórios mensais exarados pelos 

vereadores, com a descrição das atividades praticadas em caráter 

externo à repartição pública que estão vinculados?  

Inicialmente, por meio do Despacho n. 0204/2019 – GABFMAL (fl. 19/20), 

foram encaminhados os autos à Divisão de Documentação e Biblioteca, em atenção ao 
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disposto no art. 134, XV, do Regimento Interno, para que fosse informada a existência 

de resoluções deste Tribunal acerca de matéria semelhante. 

Nos termos do Despacho nº 105/2019 (fl. 22), a mencionada divisão 

indicou a existência do AC-CON nº 008/19 – Quirinópolis, que, contudo, não trata 

especificamente do questionamento trazido nesta Consulta.   

Assim, foram os autos encaminhados à Secretaria de Atos de Pessoal, 

por meio do Despacho nº 0208/2019 (fls. 23/24), para análise técnica do feito nos 

termos regimentalmente definidos. 

A Secretaria de Atos de Pessoal manifestou-se por meio do Certificado nº 

3006/2019 (fls. 25/31). 

Em seguida, o Ministério Público de Contas manifestou-se por meio do 

Parecer nº 5422/2019 (fl. 32/35).  

Por fim, tornaram os autos a esta Relatoria.  

2 – FUNDAMENTAÇÃO 

2.1 – Do Certificado da Secretaria de Controle Externo 

A Secretaria de Atos de Pessoal, após análise dos autos, emitiu o 

Certificado nº 3006/2019 (fls. 25/31), por meio do qual se manifestou favorável ao 

conhecimento da consulta e, relativamente ao mérito, explanou o seguinte:  

2.2. Do mérito 

2.2.1. Da possibilidade de o Poder Legislativo regulamentar, por meio de 

resolução, o controle de frequência dos servidores públicos da Câmara 

Municipal 

O consulente questiona sobre a possibilidade de o Poder Legislativo Municipal 

regulamentar, por meio de resolução, o controle de frequência dos servidores 

públicos da Câmara Municipal, bem como sobre a substituição por meios 

alternativos de controle. 

Sobre o tema, inicialmente, deve-se ressaltar que o art. 18, da Constituição 

Federal - CF/88, estabeleceu a autonomia municipal na República Federativa 

do Brasil, reservando aos municípios o poder de autoadministração e 

autogoverno. Nesses termos: 

Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil 
compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos 
autônomos, nos termos desta Constituição. 
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A autonomia municipal compreende, entre outras, a capacidade do ente 

municipal de administrar os seus próprios interesses. Nesses termos, o art. 30, 

I, da Constituição Federal3, estabelece a competência municipal para legislar 

sobre assuntos de interesse local.  

Seguindo o raciocínio, o art. 39, caput, da CF/88, estabeleceu a competência 

municipal para a instituição, no âmbito do município, de regime jurídico único e 

planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das 

autarquias e das fundações públicas. 

Em julgado sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal esclareceu que a 

autonomia conferida pela CF/88 aos municípios implica, essencialmente, na 

capacidade de autoadministração e autogoverno. In verbis:  

Ação direta de inconstitucionalidade. Instituição de região metropolitana e 
competência para saneamento básico. Ação direta de inconstitucionalidade 
contra Lei Complementar n. 87/1997, Lei n. 2.869/1997 e Decreto n. 
24.631/1998, todos do Estado do Rio de Janeiro, que instituem a Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro e a Microrregião dos Lagos e transferem a 
titularidade do poder concedente para prestação de serviços públicos de 
interesse metropolitano ao Estado do Rio de Janeiro. 

(...) 

3. Autonomia municipal e integração metropolitana. A CF conferiu ênfase à 
autonomia municipal ao mencionar os Municípios como integrantes do sistema 
federativo (art. 1º da CF/1988) e ao fixá-la junto com os Estados e o Distrito 
Federal (art. 18 da CF/1988). A essência da autonomia municipal contém 
primordialmente (i) autoadministração, que implica capacidade decisória 
quanto aos interesses locais, sem delegação ou aprovação hierárquica; e 
(ii) autogoverno, que determina a eleição do chefe do Poder Executivo e 
dos representantes no Legislativo. O interesse comum e a compulsoriedade 
da integração metropolitana não são incompatíveis com a autonomia municipal. 
O mencionado interesse comum não é comum apenas aos Municípios 
envolvidos, mas ao Estado e aos Municípios do agrupamento urbano. (...) 

 ADI 1842, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. GILMAR 
MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/03/2013, DJe-181 DIVULG 13-09-
2013 PUBLIC 16-09-2013 EMENT VOL-02701-01 PP-00001. 

Assim, sob o prisma da autonomia municipal, especificamente no que se refere 

a capacidade de autoadministração, pode-se afirmar que os municípios 

possuem competência para regulamentar o regime jurídico único dos seus 

servidores e, consequentemente, a forma que se realizará o controle de 

frequência dos servidores públicos municipais. 

Por outro lado, compete ao Poder Legislativo a iniciativa privativa de dispor 

sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou 

extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a fixação da 

                                                 
3 Art. 30. Compete aos Municípios: 
I - legislar sobre assuntos de interesse local 
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respectiva remuneração, conforme estabelecido no art. 514 e o art. 525, da 

CF/88.  

Nesse ponto, convém pontuar que, acolhendo o princípio da simetria 

constitucional, segundo o qual o pacto federativo exige, em termos de 

princípios fundamentais e regras de organização, uma relação simétrica entre 

as Constituições e Leis Orgânicas, as regras pertinentes ao processo 

legislativo da União, estabelecidas na Constituição Federal, devem ser 

observadas pelos Estados e, consequentemente, pelos Municípios. Esse é o 

entendimento do Supremo Tribunal Federal: 

EMENTA: I. Processo legislativo da União: observância compulsória pelos 
Estados de seus princípios básicos, por sua implicação com o princípio 
fundamental da separação e independência dos Poderes: jurisprudência do 
Supremo Tribunal. II. Processo legislativo: emenda de origem parlamentar a 
projeto de iniciativa reservada a outro Poder: inconstitucionalidade, quando da 
alteração resulte aumento da despesa conseqüente ao projeto inicial: 
precedentes. III. Vinculação de vencimentos: inconstitucionalidade (CF, art. 37, 
XIII): descabimento da ressalva, em ação direta, da validade da equiparação 
entre Delegados de Polícia e Procuradores do Estado, se revogado pela EC 
19/98 o primitivo art. 241 CF, que a legitimava, devendo eventuais efeitos 
concretos da norma de paridade questionada, no período em que validamente 
vigorou serem demandados em concreto pelos interessados. 

(ADI 774, Relator(a):  Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado 
em 10/12/1998, DJ 26-02-1999 PP-00001 EMENT VOL-01940-01 PP-00033) 

Assim, as regras estabelecidas na Constituição Federal que tratam do 

processo legislativo, bem como aquelas que tratam da competência dos 

Poderes, deverão ser seguidas pelas Constituições Estaduais e pelas Leis 

Orgânicas Municipais. 

Por conseguinte, em se tratando o controle de frequência dos servidores 

públicos do Poder Legislativo de regra atinente a organização e ao 

funcionamento do órgão legislativo, a competência para regulamentar o tema, 

no âmbito municipal, pertence ao próprio Poder Legislativo, ou seja, à Câmara 

Municipal, por força do art. 51 e o art. 52, da CF/88. 

Finalmente, considerando que o art. 37, X, da Constituição Federal exige lei em 

sentido estrito apenas para fixação da remuneração dos servidores públicos, 

infere-se não existir óbice no ordenamento jurídico à regulamentação, por meio 

                                                 
4 Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados: 
(...) 
III - elaborar seu regimento interno; 
IV - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de 
seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de 
diretrizes orçamentárias; 
5  
Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: 
(...) 
XII - elaborar seu regimento interno; 
XIII - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de 
seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de 
diretrizes orçamentárias; 
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de resolução, da forma que se realizara o controle de frequência dos servidores 

do Poder Legislativo. 

Impende deixar registrado, contudo, que em observância ao princípio 

constitucional da eficiência, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, 

é fundamental a existência de um método de controle de frequência eficaz em 

todos os órgãos públicos. Não só é dever do agente público prestar os serviços 

cumprindo sua jornada de trabalho como é direito do cidadão receber serviços 

públicos de qualidade. 

Todo agente público deve zelar pela presteza e rendimento funcional, 

economizando o máximo de recursos públicos e proporcionando o melhor 

serviço possível. Nesse sentido, devem os agentes públicos obediência aos 

princípios constitucionais, neles incluídos a legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência. 

Assim, o controle de frequência dos servidores é atividade básica no controle 

administrativo das atividades, de modo que compete gestor responsável a 

implantação de efetivo controle de frequência diário de todos os servidores 

titulares de cargos e funções públicas - sejam estes efetivos, comissionados ou 

contratados por tempo determinado -, de maneira que fique registrado em cada 

período trabalhado, os horários de entrada e de saída fidedignos, com o ateste 

(assinatura) do responsável/chefe/diretor imediato para validação, vedado o 

"controle britânico", na medida em que este não tem presunção de 

legitimidade. 

Diante desse quadro, depreende-se que todos os servidores públicos se 

encontram submetidos as normas de direito público e, consequentemente, 

cabe à Administração Pública promover os métodos mais eficazes para o 

controle de frequência de seus servidores, devendo este ser, 

preferencialmente, realizado por meio de sistema biométrico, que registre com 

exatidão o horário de entrada e saída dos servidores e o cumprimento da 

jornada de trabalho, em observância ao princípio constitucional da eficiência. 

Nesses termos, a SAP manifesta entendimento no sentido de que o Poder 

Legislativo Municipal tem competência para, por meio de lei ou resolução, 

dispor sobre a forma que se realizará o controle efetivo de frequência dos 

servidores públicos da Câmara Municipal, devendo este ser, 

preferencialmente, realizado por meio de sistema biométrico, que registre 

com exatidão o horário de entrada e saída dos servidores e o 

cumprimento da jornada de trabalho, em observância ao princípio 

constitucional da eficiência. 
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2.2.2. Da possibilidade de dispensa do controle de frequência de um ou 

mais servidores comissionados, ocupantes do cargo de assessor na 

Câmara Municipal, para que exerçam suas atividades fora do órgão  

O consulente questiona a licitude de dispensar o controle de frequência dos 

assessores, ou de um dos assessores, que exercem suas atividades fora da 

Câmara Municipal por meio de resolução. 

Inicialmente, deve-se ressaltar que a Administração Pública tem o poder-dever 

de exercer efetivamente o controle e a fiscalização do cumprimento da jornada 

de trabalho legalmente instituída para os seus servidores. Conforme já se 

posicionou o TCE-MT6, dissentir desta conclusão “equivaleria a fulminar a 

autonomia legislativa de cada ente federado para estabelecer as regras do seu 

respectivo regime jurídico único e do próprio princípio da legalidade (art. 37, 

caput, e art. 39, caput, da CF/88) ”. 

Destaca-se, contudo, que o poder da Administração Pública em regulamentar o 

controle de frequência dos servidores públicos, adstrito a cada ente político da 

federação brasileira, encontra-se amparado não só na autonomia legislativa, 

como também submetido aos mais elevados princípios estabelecidos pela 

Constituição Federal de 1988, em especial aqueles descritos no art. 37, caput. 

Nesse passo, o constituinte brasileiro, ao estabelecer os princípios que regem 

a Administração Pública elencou, entre outros, a legalidade, a impessoalidade, 

a moralidade, a publicidade e a eficiência. Assim, qualquer norma que 

pretende, em algum aspecto, regulamentar a forma com que a administração 

pública deverá atuar, deve obediência máxima aos princípios citados. 

Nesse sentido, é razoável afirmar que o efetivo controle de frequência dos 

servidores públicos depende de estrita observância aos princípios 

constitucionais que regem a Administração Pública, em especial, a 

impessoalidade, a eficiência e a moralidade. 

Assim é um dever da Administração Pública o efetivo controle de frequência de 

todos os servidores públicos. Esse foi o posicionamento expedido pelo Tribunal 

de Consta de Santa Catarina no Acórdão nº 0688/2012, conforme abaixo: 

Processo RLA- n. 10/00655110  

6.3. Determinar à mesa da Câmara Municipal de Palhoça, na pessoa de seu 
Presidente, que: [...] 

6.3.2. mantenha um efetivo controle de frequência de todos os servidores, 
efetivos ou comissionados, através de rigoroso controle formal e diário 
da frequência, de maneira que fique registrado em cada período 
trabalhado os horários de entrada e saída, ressaltando-se que, quando o 
registro se der de forma manual, o ideal para evitar registro posterior ao 
dia trabalhado é a utilização de livro-ponto por setor ou lotação, com o 
registro obedecendo à ordem cronológica de entrada no local de trabalho, 

                                                 
6 PROCESSO Nº: 29.736-4/2017 – TCE/MT 
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rubricado diariamente pelo responsável do órgão ou setor, em obediência 
aos princípios da eficiência e moralidade contidos o art. 37, caput, da 
Constituição Federal (item 3.1.4. da Conclusão do Relatório DAP);  

6.3.3. proporcione aos munícipes o conhecimento da jornada laboral de seus 
servidores, inclusive as jornadas especiais, por meio da afixação dessas 
informações no mural da Câmara Municipal (item 3.1.4. da Conclusão do 
Relatório DAP)  

(Acórdão n.: 0688/2012, Processo n.: RLA-10/00655110, Unidade Gestora: 
Câmara Municipal de Palhoça, Data da Sessão: 09/07/2012, Relator ), Luiz 
Roberto Herbst). 

 

Desse modo, a simples dispensa do controle de frequência de qualquer 

servidor, seja ele ocupante de cargo comissionado ou efetivo, sem qualquer 

justificativa, violaria os princípios da impessoalidade, moralidade e eficiência, 

prescritos nos art. 37, caput, da Constituição Federal. 

Quanto a esse ponto, ressalta-se que o gestor público tem a obrigação de realizar o 

controle de frequência de todos os servidores municipais. Não se trata de uma 

faculdade, mas de um dever, afinal, esse é o comportamento minimamente 

esperado no trato da coisa pública. Não é suficiente que o chefe imediato realize 

displicentemente o controle do ponto, pois tal controle deve ser feito de forma 

eficiente e transparente. 

Observa-se, ainda, que as atribuições dos cargos comissionados, em especial 

os cargos de assessor, são essencialmente administrativas, ou seja, atividade 

que necessariamente devem ser exercidas dentro da estrutura administrativa 

da Administração Pública, ou seja, não são compatíveis com atividades 

externas. 

Forçoso consignar que — ao contrário do que ocorre em âmbito federal, em 

que o Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, composto pelo 

Senado Federal (representantes dos Estados) e a Câmara dos Deputados 

(representantes do povo), Casas em que são discutidas, votadas e aprovadas 

leis que regem em todo território nacional —, no âmbito municipal, as Câmaras 

Municipais possuem competência restrita para legislar sobre assuntos de 

interesse local, nos termos do art. 30, I, da Constituição Federal. Desse modo, 

não se justifica no presente caso a necessidade da dispensa do ponto dos 

assessores da Câmara Municipal em virtude de ausência decorrentes de 

viagens para outros municípios ou atividades externas.  

Merece destaque, ainda, a parte do questionamento que pretende esclarecer a 

possibilidade de se dispensar apenas um dos assessores do controle de 

frequência. Nesse ponto, mais absurda é a hipótese de dispensar apenas um 

servidor do controle efetivo de frequência. 

Isso porque, em se tratando de servidores que ocupam cargos de atribuições 

idênticas (assessor), independente da nomenclatura dada ao cargo (assessor 
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especial, assessor parlamentar, outros), não pode a Administração Pública 

privilegiar determinado servidor com tratamento desigual, visando ao seu 

interesse pessoal ou a interesse de terceiros.  

Trata-se, no caso, da aplicação imediata do princípio da impessoalidade, 

segundo o qual é sempre o interesse público que deve ser buscado com a 

prática do ato7. Desse modo, não pode o administrador ao praticar determinado 

ato privilegiar ou atender determinado interesse pessoal ou interesse de 

outrem, devendo praticá-lo exclusivamente para atingir a finalidade legal, qual 

seja, o interesse público.  

Nesse sentido, a doutrina de Celso Antônio Bandeira de Melo, que ao tratar 

sobre o tema assim dispôs sobre o princípio da impessoalidade: 

Nele se traduz a ideia de que a Administração tem que tratar a todos os 
administrados sem discriminações, benéficas ou detrimentosas. Nem 
favoritismo ou perseguições são toleráveis. (...) O princípio em causa não é 
senão o princípio da igualdade ou da isonomia (2011, p. 104)8  

 Nesse passo, havendo previsão legal de jornada de trabalho e de controle de 

frequência a ser cumprida pelos servidores públicos em geral, a estas se 

submetem também todos os servidores ocupantes dos cargos de assessor da 

Câmara Municipal, tendo em vista que inexiste prerrogativa ou atribuição 

inerente a tal cargo que justifique a simples dispensa do controle por registro 

de frequência (manual ou eletrônico), devendo eventuais ausências para o 

desempenho externo de atividades no interesse da administração pública 

serem justificadas. 

Assim, inexiste a possibilidade de dispensa do controle de frequência a 

um ou mais servidores comissionados, ocupantes do cargo de assessor 

na Câmara Municipal, para que exercem suas atividades fora do órgão, 

seja ela por meio de lei ou resolução. 

Todavia, afirmar-se que inexiste a possibilidade de simples dispensa do 

controle de frequência para exercício suas atividades fora do órgão não 

significa dizer que esta seja a única forma de controle no tocante ao eficaz 

desempenho da função, como se passa a tratar abaixo. 

2.2.3. Da possibilidade de aferir o desempenho das atividades exercidas 

por assessores da Câmara Municipal por relatórios mensais exarados 

pelos Vereadores  

Em que pese o consulente ter questionado apenas a licitude de se aferir o 

desempenho das atividades exercidas por assessores da Câmara Municipal 

por relatórios mensais exarados pelos Vereadores, infere-se do 

                                                 
7 SCATOLINO, Gustavo; CAVALCANTE FILHO, João Trindade. Manual de direito administrativo. 4. ed. Salvador: JusPODIVM, 
2016. 
8 (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 29. ed. São Paulo: Malheiros, 2011) 
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questionamento que a pretensão do consulente é a de obter posição desta 

Corte de Contas sobre a possibilidade de substituir o controle de frequência 

desses servidores por relatórios de desempenho. 

Sobre o tema, cumpre anotar que, hodiernamente, existe uma tendência de 

gradativa de substituição do controle de ponto dos servidores públicos por 

meios de controle de eficácia e produtividade. 

Têm crescido, tanto no âmbito doutrinário quanto no legislativo, as discussões 

e propostas que tratam acerca de meios alternativos de controle de 

desempenho do servidor público, inclusive com a permissão para que 

determinadas categorias possam desempenhar suas funções fora do recinto do 

órgão público, situação que tem sido denominada teletrabalho ou, mediante a 

utilização da terminologia inglesa, home office.   

Como exemplo da disseminação desta modalidade de trabalho, cumpre 

mencionar que se encontra expressamente prevista na Consolidação da Leis 

do Trabalho CLT (art. 6º9), no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do 

Estado de Goiás e de suas Autarquias (art. 51, §1010), na Regulamento 

Administrativo da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Resolução 

1.073/2001, art. 43, parágrafo único11) e conta com regulamentação no âmbito 

do Poder Judiciário (Resolução CNJ nº 227 de 15/06/201612) e Senado Federal 

(Instrução Normativa nº 1/2017). 

Traçando as linhas conceituais do teletrabalho na administração pública, 

Matias Pereira13 leciona: 

O teletrabalho na administração pública pode ser conceituado como aquele em 

que o servidor público pode desenvolver parte ou todo o seu trabalho em casa 

ou em qualquer outro local, apoiado na utilização das novas ferramentas 

tecnológicas, em especial, o computador, acesso à Internet, hardwares e 

softwares necessários para o desempenho de suas funções. As atividades 

priorizadas devem ter como referência as atribuições em que seja possível, em 

                                                 
9 Art. 6o Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e 
o realizado a distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego. Parágrafo único.  Os meios 
telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam, para fins de subordinação jurídica, aos meios 
pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio. (Incluído pela Lei nº 12.551, de 2011). 
10 § 10. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a implantar o sistema de teletrabalho no âmbito da Administração Pública 
direta, autárquica e fundacional do Estado de Goiás, que consiste em modalidade de trabalho a ser prestada de forma remota por 
agente público ocupante de cargo de provimento efetivo ou em comissão, pela utilização de recursos tecnológicos, fora das 
dependências físicas de seu órgão ou entidade de lotação e cuja atividade, não se constituindo, por sua natureza, em trabalho 
externo, possa ter os seus resultados efetivamente mensuráveis, com efeitos jurídicos equiparados àqueles decorrentes da 
atuação presencial, nos termos do regulamento. (Incluído pela Lei nº 20.320, de 2018) 
11 Parágrafo único. A Mesa Diretora fica autorizada a implantar o sistema de teletrabalho no âmbito da Assembleia Legislativa, que 
consiste em modalidade de trabalho a ser prestada de forma remota por servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo 
ou em comissão, por meio de utilização de recursos tecnológicos, fora das dependências físicas de seu órgão e cuja atividade, não 
se constituindo, por sua natureza, em trabalho externo, possa ter os seus resultados efetivamente mensuráveis, com efeitos 
jurídicos equiparados àqueles decorrentes da atuação presencial, nos termos do regulamento. 
12 Art. 1º As atividades dos servidores dos órgãos do Poder Judiciário podem ser executadas fora de suas dependências, de forma 
remota, sob a denominação de teletrabalho, observadas as diretrizes, os termos e as condições estabelecidos nesta Resolução. 
Parágrafo único. Não se enquadram no conceito de teletrabalho as atividades que, em razão da natureza do cargo ou das 
atribuições da unidade de lotação, são desempenhadas externamente às dependências do órgão. 
13 In http://www.saopaulo.sp.leg.br/assessoria_juridica/parecer-59-2016/ 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12551.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12551.htm#art1
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função da característica do serviço, mensurar objetivamente o desempenho do 

servidor e a qualidade do serviço prestado.  

 

Assim, verifica-se que há razoável concórdia no sentido de que o controle por 

ponto (manual ou eletrônico) da jornada de trabalho dos servidores públicos 

não é o único meio possível para ser aferir, ou comprovar, o efetivo 

desempenho das funções àqueles atribuídas. Até mesmo porque a tão só 

presença do servidor no recinto da Administração não traz garantias suficientes 

de que este esteja efetivamente desempenhando suas funções de forma 

escorreita. 

Contudo, conforme delineado pelo conceito trazido acima, a possibilidade de 

utilização do teletrabalho na administração pública requer o cumprimento de 

uma série de requisitos, sob pena de se desvirtuar e desmoralizar o instituto. 

Nesse passo, inclui-se entre os requisitos essenciais do teletrabalho os 

seguintes: 

a) o trabalho a ser realizado pelo servidor público, em casa ou outro local, é 

aquele previsto nas atribuições do seu cargo, conforme previsto na lei, ou seja, 

não cabe ao administrador designar ao servidor uma serie de novas atribuições 

a serem exercidas fora das dependências do trabalho, que nada tem a ver com 

suas atribuições legais, colocando o servidor em evidente desvio de função; 

b) a realização do trabalho externo depende do apoio de novas ferramentas 

tecnológicas (computador, acesso a internet, hardware, software) necessárias 

ao desempenho das funções; 

c) devem ser priorizados para usufruir do teletrabalho aqueles cargos que 

incluem no seu rol de atribuições atividades que, em função da característica 

do serviço, possam ter seu desempenho e qualidade objetivamente 

mensurados. 

Exige-se, assim, no mínimo três requisitos para a implantação do teletrabalho 

na administração pública, sob pena de desvirtuamento e banalização do 

instituto: o exercício de atividades diretamente ligadas as atribuições do cargo 

previstas em lei, auxílio de novas ferramentas tecnológicas e atividades que 

possam ter seu desempenho e qualidade objetivamente apurados.  

Assim, ao analisar do questionamento proposto, não é possível afirmar que a 

substituição do controle de frequência dos servidores, que ocupam os cargos 

de assessor (qualquer que seja a nomenclatura) em Câmaras Municipais, por 

relatórios mensais exarados pelos Vereadores, cumprem os requisitos 

necessários para o seu enquadramento como teletrabalho. 

Isso porque, em análise genérica, não é razoável afirmar: que as atribuições 

previstas para os cargos de assessor (parlamentar, especial, outros) são 
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passíveis de se realizar fora das estruturas das Câmaras Municipais; que existe 

a possibilidade de apoio tecnológico para a realização das atribuições do cargo 

em ambientes externos e, principalmente: que as atribuições do cargo são 

passíveis de medição objetiva quanto à qualidade e desempenho. 

Conforme o art. 37, II e V, da Constituição Federal, os cargos em comissão são 

aqueles declarados em lei de livre nomeação e exoneração e destinam-se 

apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. O conjunto de 

atribuições de cada cargo é atribuído pela norma de sua criação e compreende 

o rol de competências e atividades a serem exercidas por aquele servidor 

público investido no cargo. Em relação aos cargos comissionados, conforme 

visto acima, as atribuições devem necessariamente relacionar-se a atividades 

que envolvem a direção, a chefia e o assessoramento. 

Deve-se esclarecer, ademais, a distinção entre o conceito de teletrabalho e o 

conceito de trabalho externo. 

 O primeiro resulta da possibilidade de o servidor desenvolver as atribuições de 

seu cargo em local distinto do órgão em que atua, com o suporte tecnológico 

necessário, e depende da possibilidade de suas atividades serem mensuradas 

objetivamente para fins de desempenho, conforme visto acima. O segundo 

decorre da natureza do cargo, que inclui entre suas atribuições, alguma 

atribuição de natureza externa, passível de realização apenas fora das 

dependências do órgão. 

Nesse passo, conforme explicitado acima, ainda que servidores ocupantes do 

cargo de assessor tenham que eventualmente realizar alguma atividade fora do 

ambiente de trabalho, não se trataria de hipótese de teletrabalho, ou mesmo de 

trabalho externo. 

Ressalta-se que, se eventualmente exista entre as atribuições do cargo de 

assessor alguma atribuição de natureza externa, ainda assim não se trataria de 

hipótese passível de substituição do controle de frequência do servidor, uma 

vez que as eventuais ausências em virtude de atividades externas poderiam 

ser devidamente justificadas por outros meios comprobatórios, tais quais atas 

de reunião ou até mesmo relatório exarado pelo chefe imediato das atividades 

exercidas pelo servidor no período. Anote-se que, nesse caso, não se trataria 

de substituição do controle de frequência, mas de justificativa de ausência no 

período. 

Nesse passo, conclui-se que a administração pública somente poderá 

regulamentar a substituição do registro de frequência pela adoção de outros 

meios de controle de desempenho quando as atribuições do cargo previstas na 

lei forem passíveis de ser exercidas remotamente, com o auxílio de tecnologia 

adequada e permitam a mensuração qualitativa e quantitativa. 
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Acrescenta-se, ainda, que tal regulamentação pela Câmara Municipal (por lei 

ou resolução) deve trazer, de forma detalhada, além dos requisitos do 

teletrabalho explicitados acima, a forma como desempenho de produtividade e 

qualidade dos serviços prestados será mensurada, bem como metas diárias, 

semanais e mensais. 

A simples menção em norma de que, em razão dos serviços fora da sede 

administrativa, o servidor ficará isento do registro de frequência (manual ou 

eletrônico) e sua frequência ao trabalho será informada através de relatório 

apresentado pelo chefe imediato não é suficiente para a substituição do efetivo 

registro de frequência do servidor, servindo tal relatório, no máximo, para 

justificar eventuais ausências do servidor em virtude de serviços externos 

presados, em virtude de atividades decorrentes das atribuições de seu cargo. 

Ante o exposto, esta Especializada entende que inexiste a possibilidade 

de substituição do controle de frequência dos servidores comissionados, 

ocupantes do cargo de assessor na Câmara Municipal, por relatórios de 

desempenho mensal, ainda que ratificados pelo chefe imediato. 

Em seguida, foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 

Contas. 

 

2.2 – Do Parecer do Ministério Público de Contas 

O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer nº 5422/2019 (fls. 

32/35), opinou, inicialmente, pelo não conhecimento da presente consulta. Quanto ao 

mérito, caso seja superada a preliminar, manifestou-se nos termos abaixo: 

De início, descabe a pretensão de análise de constitucionalidade em abstrato 
de norma local por esta Corte, conforme já decidido no AC-CON nº 12/1814. 

Ademais, não é compatível com os processos de consulta o prejulgamento de 
situações concretas como a trazida pelo autor, para afirmar se são lícitas ou 
não situações que exigiriam o exame casuístico das atribuições e condições 
efetivas do exercício dos cargos de assessor existentes na Câmara Municipal 
de Quirinópolis. 

Por essas razões, entende-se que o expediente não deve ser admitido. 

No mérito, caso seja superada a preliminar, destaca-se o que já decidiu o 
TCMGO em consulta semelhante, por meio do AC-CON nº 08/19, nos 
seguintes termos: 

b) é lícito substituir o registro de ponto por mecanismos alternativos de controle 
de frequência e produtividade, desde que previstos em lei ou, no caso do Poder 

                                                 
14 CONSULTA NÃO CONHECIDA. LEI MUNICIPAL Nº 146/2008 CRIA GRATIFICAÇÃO, A SER PAGA PELO ENTE MUNICIPAL, 
A SERVIDOR COMISSIONADO VINCULADO AO ESTADO, NO EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DO ESTADO. 
SUSCITADO INCIDENTE DE CONSTITUCIONALIDADE DE IMPOSSIVEL DESLINDE EM PROCESSOS DE CONSULTA. 
CONSULTA NÃO DELIBERA SOBRE CASO CONCRETO E SOBRE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. 
ARQUIVAMENTO. AUTUAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. (TCMGO. AC-CON nº 12/18. RELATOR: Conselheiro Substituto Maurício 
Oliveira Azevedo. 29/06/18) 
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Legislativo, em Resolução, no tocante a servidores que desenvolvem 
atividades que, em razão da natureza do cargo ou das atribuições da unidade 
de lotação, devem ser desempenhadas fora das dependências do órgão; 

A decisão, embora expressamente adstrita à hipótese de procuradores 
municipais à luz da legislação nacional sobre a advocacia, reconhece em seus 
fundamentos 1) a competência local e orgânica para a disciplina do regime 
funcional de servidores15; 2) a ausência de violação ao princípio da isonomia 
em caso de dispensa de registro de frequência, uma vez prevista em lei, 
pautada nas especificidades do exercício de atribuições do cargo que exijam 
exercício frequentemente fora das dependências da unidade de lotação,16; 3) a 
excepcionalidade da dispensa do registro comum de frequência17; e 4) a 
inafastabilidade de disciplina e de controle do exercício das atividades 
externas18.  

De modo geral, não se percebe razão para entender diferentemente dos 
fundamentos da decisão citada, que podem ser aplicados em consideração à 
disciplina funcional de todos servidores, ainda que nos cargos em comissão, 
máxime porque, para os últimos, os regimes funcionais exigem dedicação 
integral, isto é, não há que se falar em horas-extras ou trabalho extraordinário, 
como já decidiu este TCM no AC-CON 02/14.19 

O Tribunal de Contas de Santa Catarina possui jurisprudência específica sobre 
o tema, fixada em prejulgado. Apesar de rigorosamente sustentar a 
necessidade de registro de frequência e controle de jornada de modo indistinto 
para todos servidores, o Tribunal admitiu a possibilidade de exceção, desde 
que legalmente prevista. Desse modo, incluiu o item 1.1 no texto do Prejulgado 
nº 2101, a partir de decisão que não encontrou previsão estatutária na 
legislação do consulente que autorizasse dispensa de registro de frequência 
para assessores de vereadores. Abaixo, trechos da referida decisão: 

Quanto ao mérito o Consulente, em síntese, pretende dirimir dúvida acerca da 
possibilidade de a Câmara de Vereadores instituir um controle de jornada 
diferenciado para os ocupantes de cargos em comissão, sob o argumento de 
que os referidos servidores “assessoram vereadores em atividades 
parlamentares, estas que ocorrem inúmeras vezes fora das sedes físicas das 
Edilidades e além dos horários de expediente das Casas Legislativas”.  

Pois bem:  

A Lei municipal nº 1305/1991 que dispõe sobre o regime jurídico único dos 
servidores públicos do município, das autarquias e das fundações municipais, 
assim disciplina:  

Art. 1º O regime jurídico único dos servidores públicos do município de Gaspar, 

                                                 
15 Tendo em vista ter a presente consulta sido formulada pelo Presidente da Câmara Municipal, convém registar que, no âmbito do 
Poder Legislativo, a fixação de regras especiais de controle de jornada aos advogados públicos da Câmara pode também ser 
prevista em Resolução, à vista da autonomia deste Poder para tratar acerca da organização e funcionamento de seus serviços e 
servidores, conforme estabelecido no art. 51, IV e 52, XIII, da Constituição Federal, aplicável na esfera municipal em face do 
princípio da simetria e do princípio da independência dos poderes. (Certificado nº 129/19 – Voto no AC-CON 08/19) 
16 A distinção de tratamento dada ao servidor que exerce a advocacia em relação aos demais, no tocante à fiscalização de sua 
jornada de trabalho, para que lícita, deve estar prevista em lei e não dispensa a existência de outros métodos de controle da efetiva 
prestação dos serviços. (Certificado nº 129/19 – Voto no AC-CON 08/19) 
17 Todavia, na esteira do exposto, se a lei exige de todos os servidores efetivos o cumprimento de determinada (s) jornada (s) de 
trabalho, cabe ao gestor/superior hierárquico fiscalizar o cumprimento da obrigação legalmente estabelecida, ainda que se trate de 
advogado público. (Certificado nº 129/19 – Voto no AC-CON 08/19) 
18 Frise-se, porém, a desnecessidade de controle de ponto, por óbvio, não implica (ou não pode implicar) em descontrole da 
eficiência, desempenho e qualidade do trabalho. A dispensa do ponto deve vir acompanhada de regulamentação acerca dos meios 
e parâmetros que serão adotados para se aferir o regular desempenho das funções públicas. (Certificado nº 129/19 – Voto no AC-
CON 08/19) 
19 Servidor público ocupante de cargo efetivo tem direito à remuneração por horas extras trabalhadas, desde que não perceba 
gratificação por desempenho de função de confiança ou por cargo em comissão de direção, chefia e assessoramento. Servidor 
ocupante de cargo em comissão não tem direito ao pagamento de horas extras, devido à relação de confiança e pela natureza do 
cargo, o que inviabiliza controle de horário. Sobre o pagamento de adicional por tempo de serviço (quinquênio) a servidores 
efetivos em exercício da função de Secretário Municipal, encaminha o AC-CON 007/13 ao consulente. (AC-CON nº 002/14 – 
Município de Cocalzinho de Goiás. Relator: Conselheiro Substituto Irany Junior. 09.04.2014). 
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bem como o de suas autarquias e fundações públicas, é o estatutário, instituído 
por esta Lei.  

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, servidores são funcionários legalmente 
investidos, em cargos públicos, de provimento efetivo ou em comissão. (g.n) 

Assim, como bem destacou o corpo consultivo, a aplicação da Lei municipal nº 
1305/1991, acima mencionada, abrange todos os servidores do Município de 
Gaspar, sejam integrantes do Poder Executivo ou do Legislativo, bem como 
aos ocupantes de cargo de provimento efetivo ou em comissão.  

A lei municipal no art. 20 também trata da jornada de trabalho, em síntese, 
determina o registro de frequência de cumprimento obrigatório para todos os 
ocupantes de cargo efetivo quanto para os cargos em comissão. Registra 
apenas que há disposição legal diferenciada para o pagamento de horas 
extraordinárias e compensação por meio de banco de horas. Desta forma, 
verifica-se que a legislação municipal não permite controles diferenciados para 
registro de frequência. 

A matéria não é nova no âmbito deste Tribunal, tendo este órgão emitido 
orientações no sentido de que o controle de ponto é obrigatório, sem 
diferenciação para cargos efetivos ou comissionados. Para responder 
especificamente ao questionamento efetuado pelo Consulente a COG sugere a 
complementação do item 1 do Prejulgado 2101, para inclusão de subitem com 
a orientação acerca de uma única forma de controle de jornada, com a 
seguinte redação:  

Prejulgado 2101  

1. O Município, ao regulamentar sobre a jornada de trabalho dos servidores 
públicos municipais, pode instituir o regime de ponto eletrônico para os 
servidores públicos, efetivos e comissionados;  

1.1. Pelo princípio da impessoalidade no controle da jornada de trabalho, no 
sentido de que não deve haver tratamento diferenciado entre servidores 
titulares de cargos efetivos, empregados públicos ou comissionados ou 
contratados por tempo determinado; se o controle da jornada for eletrônico 
para os servidores efetivos, o mesmo sistema deve ser adotado para os 
demais, ressalvada a situação onde seja impraticável tal regra, devidamente 
prevista em legislação específica. 

(...) 

(TCESC. Decisão 209/2019. @CON 18/00101748. Relator: Cons. CLEBER 
MUNIZ GAVI. 15/4/2019) 

Outros Tribunais, na resolução de casos concretos, também contemplam a 
possibilidade de previsão legal de dispensa do registro ordinário de frequência. 

O TCDF entendeu imprópria a dispensa indiscriminada, por decreto, reputando 
necessária a disciplina de meio alternativo de controle formal de jornada como 
forma de compatibilizar a dispensa de registro com a obrigação de 
cumprimento de jornada: 

PESSOAL. OCUPANTE DE CARGO DE NATUREZA ESPECIAL. CONTROLE 
DE FREQUÊNCIA. CUMPRIMENTO DE JORNADA DE TRABALHO. O chefe 
do Poder Executivo deve implementar controle formal que demonstre o 
cumprimento da jornada de trabalho a que se sujeitam os ocupantes de Cargo 
de Natureza Especial, a despeito da dispensa de controle de frequência 
prevista no § 7º do art. 10 do Decreto distrital nº 29018/2008, de modo a 
garantir e comprovar o cumprimento do art. 58 da LC nº 840/2011. Decisão por 
unanimidade. (Processo nº 38924/2016-e. Decisão nº 3578/2018. BOLETIM 
INFORMATIVO DECISÕES TCDF Nº 23 /18) 

Cabe citar também decisões do TCU em relação a entidades do Sistema S. 
Apesar de tratarem de empregados celetistas, as decisões trazem 
considerações relevantes para o tema da consulta, em especial porque o 
regime celetista, assim como o estatutário, tem como um dos seus princípios a 
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isonomia20 entre os trabalhadores: 

25. Não obstante, não se pode afastar a autonomia da entidade para 
regulamentar internamente a possibilidade de dispensa do registro de 
frequência, até mesmo considerando o disposto no inciso II do art. 62 da CLT, 
ou para autorizar que a Diretoria-Executiva delibere a respeito de situações 
excepcionais. Em qualquer caso, é necessário que sejam instituídos 
mecanismos de monitoramento da produtividade dos empregados, sobretudo 
referente aos empregados dispensados do controle de ponto. (Acórdão 
898/2018-Plenário. Relator: Min. AUGUSTO SHERMAN. 25/04/2018) 

22. Considerando que existia norma dispensando do registro em folha de 
frequência, mas que havia a obrigatoriedade de cumprimento da jornada de 
trabalho - como não poderia deixar de ser - e que a entidade não providenciou 
o respectivo mecanismo para comprovação, a unidade técnica adotou a 
postura conservadora de verificar tão somente a comprovação da efetiva 
prestação de serviços pelos sete detentores de função comissionada indicados. 
Para isso, foi solicitado ao Sesi/CN o fornecimento de elementos que 
demonstrassem o exercício de atividades na instituição, produtos e/ou 
resultados dos trabalhos executados por essas pessoas no ano de 2013. (...) 

99. De fato, torna-se necessário que a entidade institua mecanismo que dê 
concretude ao comando de sua própria norma interna e que possibilite a 
comprovação de seu cumprimento pelos empregados beneficiados. Para o 
Sesi/CN, trata-se de uma questão de accountability, ou seja, de demonstrar à 
sociedade, em especial aos contribuintes que recolhem compulsoriamente as 
contribuições parafiscais que sustentam a instituição, a regularidade da 
aplicação dos recursos utilizados no pagamento dos salários dessas pessoas. 
Para os empregados ocupantes de função de confiança e demais dispensados 
do registro de frequência, trata-se de questão de segurança jurídica, pois 
permite ao empregado comprovar, de modo rápido e com a devida atestação, 
que efetivamente prestou os serviços e que, portanto, fez jus à remuneração 
recebida. (Acórdão 1195/2018-Plenário. Relator: Min. AUGUSTO SHERMAN. 
23/05/2018) 

Das referidas decisões entende-se que jamais se dispensa o controle de 
jornada e que o registro de frequência é regra geral a ser observada por todos 
os servidores, comissionados ou não. Não obstante, não existe a princípio 
obstáculo em abstrato para uma disciplina funcional, de caráter 
excepcionalíssimo, que autorize dispensa ao registro de frequência de 
servidores cujas atribuições requeiram, regularmente, exercício fora das 
dependências da unidade de lotação. A dispensa, porém, reitera-se, não 
poderia prescindir de disciplina e execução de meio alternativo de aferição das 
atividades laborais. 

Conforme destacou a SAP, nem todos os casos de atividade externa exigirão 
dispensa do registro ordinário de frequência. Contudo, os afastamentos 
pontuais e transitórios previstos nos regimes funcionais, como nos casos que 
ensejam diárias ou que configurem ausência justificadas, não se confundem 
com o exercício de cargos com atribuições que exijam a realização frequente e 
predominante de atividades externas. Os primeiros, ainda que configurem 
exercício externo pertinente às atribuições, por certo não justificam a dispensa 
à regra geral de registro de ponto e de controle das atividades.  

No caso de Quirinópolis, a dispensa de registro de ponto é prevista, como 
exceção, no estatuto dos servidores21. Assim, a especificação dessa disciplina 
não poderia ser tida como violação ao regime jurídico único. Frisa-se, além 
disso, que as diferenciações de condições de exercício entre servidores não 
configuram, por si, violação ao princípio da isonomia ou da impessoalidade. 

                                                 
20 CLT, Art. 461.  Sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, no mesmo 

estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. 

21 Art. 35. É vedado dispensar o servidor do registro de ponto, salvo nos casos expressamente previstos em lei ou regulamento. 

(http://www.quirinopolis.go.gov.br/arquivos/quirinopolis_go_gov_br_20180412155447-0.pdf. Acesso em 19/09/19) 
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Ora, ainda que em um mesmo cargo, o conjunto de atribuições contempla 
tarefas que podem ser exercidas por um ocupante e não necessariamente por 
outro, tarefas que podem exercidas em condições particulares de lugar, 
natureza, duração etc. O que se veda são as diferenciações injustificadas.  

A título de exemplo, a União admite diferenciação remuneratória até mesmo 
entre ocupantes dos mesmos cargos ou cargos semelhantes em razão do local 
de exercício ou das condições de trabalho (art. 40, § 4º, e art. 61, VIII, da Lei nº 
8.112/92).  

Cabe também divergir da unidade técnica em relação às suas considerações 
sobre o teletrabalho. Trata-se de exercício fora do local ordinário de trabalho 
quando a execução remota for possível − em vista das condições de entrega 
de resultados ou de execução do trabalho −, além de conveniente e oportuna 
para a Administração. A modalidade, porém, diverge da hipótese trazida pelo 
consulente, relativa a atividades que requerem, não facultam, o exercício 
externo frequente. Essa distinção está expressa no art. 1º, parágrafo único, da 
Res. CNJ 227/1722, que trata do trabalho remoto no Judiciário. A distinção 
também é prevista no regime celetista, no art. 62, I e III, da CLT23. 

O que se impõe em face dos princípios da legalidade, da isonomia, da 
impessoalidade, da moralidade e da eficiência, bem como da exigência de 
regularidade sob os aspectos da legalidade, da legitimidade e da 
economicidade, é que, havendo disposição legal que autorize dispensa do 
registro de frequência e o controle diferenciado de jornada, que as situações de 
dispensa de registro de frequência se restrinjam aqueles casos de 
imprescindível exercício externo, em caráter frequente; que as atribuições dos 
cargos sejam, como pressuposto da condição anterior, expressas e detalhadas 
nas leis de criação, que as dispensas sejam deferidas caso a caso, por ato 
motivado; que haja aferição do exercício das atividades não apenas com base 
em declarações do servidor ou do seu superior, mas em relatórios específicos 
e com amparo documental, com vistas a permitir a verificação pelo gestor, pelo 
ordenador de despesa e pelos controles interno e externo. 

Não se olvida que a dispensa de registro de frequência pode levar a abusos, 
em especial nos quadros com excesso de cargos em comissão, desvios de 
função e quando a disciplina dos cargos não é expressa sobre as atribuições. 
Configuradas, contudo, situações de abuso, especialmente em caso de 
complacência com dispensas indiscriminadas e para cargos sem atribuições 
detalhadamente pré-definidas em normas válidas, é devida a responsabilização 
tanto dos servidores beneficiários, como também daqueles que autorizaram, 
assumiram o risco ou se omitiram na correção das falhas, inclusive por lesão 
ao erário decorrente dos abusos porventura identificados. 

Ante o exposto, manifesta-se este Ministério Público de Contas: 

a) por não conhecer da consulta; 

b) caso seja admitida, responder ao consulente que, diante de autorização 
estatutária e disposição normativa específica que autorize dispensa do registro 
de frequência a ocupantes de cargos de provimento em comissão, 1) a 
dispensa deve se restringir ao servidor cujas atividades sejam de exercício 
frequente e predominantemente externo; 2) as atribuições do cargo respectivo 
devem ser, como pressuposto da primeira condição, claras e detalhadas nas 
normas de criação, 3) a dispensa deve ser deferida pela autoridade 
administrativa, motivadamente, em cada caso, 4) deve haver disciplina e 

                                                 
22 Art. 1º As atividades dos servidores dos órgãos do Poder Judiciário podem ser executadas fora de suas dependências, de forma 
remota, sob a denominação de teletrabalho, observadas as diretrizes, os termos e as condições estabelecidos nesta Resolução. 

Parágrafo único. Não se enquadram no conceito de teletrabalho as atividades que, em razão da natureza do cargo ou das 
atribuições da unidade de lotação, são desempenhadas externamente às dependências do órgão. 
23 CLT, Art. 62 - Não são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo: I - os empregados que exercem atividade externa 
incompatível com a fixação de horário de trabalho, devendo tal condição ser anotada na Carteira de Trabalho e Previdência Social 
e no registro de empregados; II - os gerentes, assim considerados os exercentes de cargos de gestão, aos quais se equiparam, 
para efeito do disposto neste artigo, os diretores e chefes de departamento ou filial. III - os empregados em regime de teletrabalho. 
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efetiva execução de meios alternativos de controle de cumprimento das 
atividades 5) e a aferição do exercício do cargo não deve ocorrer apenas com 
base em declarações do servidor ou do superior, mas em relatórios formais, 
com amparo em documentos, inclusive obtidos nos registros eventuais de 
entrada e saída na unidade de lotação, com vistas a permitir a transparência e 
a verificação oportuna pelo gestor e pelos controles interno e externo. 

 

2.3 – Das Preliminares 

2.3.1 – Da Competência do Tribunal e do Relator  

A matéria em exame é da competência deste Tribunal, conforme os 

artigos 1º, XXV, 31 e 32 da Lei nº 15.958/2007, regulamentada pelo art. 199 do 

Regimento Interno deste Tribunal.  

Segundo o art. 1º, XXV, da Lei nº 15.958/2007 - LOTCMGO: 

Art. 1º Ao Tribunal de Contas dos Municípios, órgão de controle externo, 
compete, nos termos da Constituição Estadual e na forma estabelecida nesta 
Lei: [...] 

XXV - decidir sobre consulta que lhe seja formulada por autoridade 
competente, a respeito de dúvida suscitada na aplicação de dispositivos legais 
e regulamentares concernentes à matéria de sua competência, na forma 
estabelecida no Regimento Interno; 

 

A Competência para deliberar sobre os processos de consulta é do 

Tribunal Pleno, conforme disposto no art. 9º, I, “e”, do RI TCMGO. 

Considerando o teor do art. 4ª e Anexo I da Decisão Normativa nº. 

0018/2018, do art. 85, §1º, da Lei Estadual nº. 15.958/2007 e do art. 83 do RI TCMGO, 

este Relator tem competência para relatar as consultas realizadas pelo Município de 

Quirinópolis em 2019. 

 

2.3.1 – Da Admissibilidade da Consulta  

Preliminarmente, verifica-se que o consulente atende aos seguintes 

requisitos de admissibilidade previstos no art. 31 da Lei Orgânica deste Tribunal: 

possui legitimidade ativa prevista no inciso IV do art. 199 do Regimento Interno 

(Presidente da Câmara Municipal de Quirinópolis); contém a indicação precisa do seu 

objeto; foi instruída com parecer técnico do órgão de assistência jurídica da autoridade 

consulente; e o objeto consultado esta compreendido no rol de competências deste 

Tribunal de Contas. 
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Destaca-se que não foram encontradas quaisquer resoluções desta Corte 

de Contas que tratem especificamente sobre o tema levantado pelo consulente, qual 

seja: se é lícito autorizar os servidores comissionados da Câmara de Vereadores a 

realizarem suas atividades fora das dependências do órgão, se é possível dispensá-los 

do registro de frequência e se é permitida a aferição de desempenho por meio de 

relatórios produzidos pelos vereadores. 

A Divisão de Documentação e Biblioteca indicou a existência do AC-CON 

nº 008/19, por meio do qual este Tribunal de Contas decidiu que “Não é permitida a 

dispensa do controle de jornada de trabalho do advogado público, devendo este se 

submeter às regras estabelecidas para todos os servidores públicos. É possível a 

substituição do registro de ponto por mecanismos alternativos de frequência e 

produtividade, desde que previsto em ato próprio”.  

O mencionado Acórdão AC-CON nº 008/19 ressaltou em seu dispositivo 

que a consulta apresentada cingia-se ao caso dos advogados públicos municipais e 

eventual interpretação extensiva aos demais servidores efetivos ou comissionados do 

município não estaria amparada por sua conclusão.  

Pontua-se que o cargo de procurador municipal, muito embora esteja 

regido pelo diploma estatutário do ente federado, é de natureza constitucional, nos 

termos do art. 131 e 132 da CF/88, sendo regido, também, pelo Estatuto da Advocacia 

e da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei nº 8.906/94) no que concerne aos deveres, 

prerrogativas profissionais e padrões éticos. Os demais cargos efetivos, via de regra, 

possuem natureza apenas legal conforme o estatuto de regência. Neste sentido, a 

doutrina e a jurisprudência divergem quanto a equiparar, em sua totalidade, as regras 

atinentes aos procuradores com os demais servidores efetivos. Sendo assim, o 

Acórdão AC-COM n° 008/19 não tem nenhuma similaridade com a presente consulta.  

Desse modo, é legítima a nova consulta apresentada, uma vez que o 

jurisdicionado não estava autorizado a expandir a interpretação da consulta anterior 

aos assessores e demais servidores comissionados da Câmara Municipal, podendo 

aplicá-la tão somente aos advogados públicos.  
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Vale dizer que o art. 19 do Decreto 9.830/201924, que regulamentou o 

disposto nos artigos 20 a 30 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro 

(LINDB), prevê que é dever das autoridades públicas atuar com vistas ao aumento da 

segurança jurídica, entre outros meios, mediante resposta a consultas. Ademais, é 

importante destacar que é função dos Tribunais de Contas orientar e contribuir para a 

efetivação da segurança jurídica dos jurisdicionados em sua atuação. 

Desse modo, em observância ao princípio da cooperação, insculpido 

no art. 6º do Novo Código de Processo Civil, esta Relatoria não acolhe a 

sugestão do Ministério Público de Contas quanto a não admissão da presente 

consulta. Ressalta-se que, embora o Acórdão AC-CON nº 008/19 traga fundamentos 

que possam ser replicados no presente caso, não tratou especificamente do mesmo 

tema e não permitiu sua aplicação extensiva, razão pela qual se justifica admitir e 

responder a esta nova consulta.  

O Ministério Público de Contas destacou, ainda, que a pretensão do 

consulente de ver respondida consulta em tese acerca da constitucionalidade da 

Resolução nº 005/2019 não merece prosperar. Argumentou o MPC que é incabível a 

análise de constitucionalidade em abstrato de norma local por esta Corte de Contas. 

Destacou, ainda, não ser compatível com os processos de consulta o prejulgamento de 

situações concretas como a trazida pelo autor.  

Razão assiste ao Ministério Público de Contas quanto ao não cabimento 

de controle abstrato de constitucionalidade pelo Tribunal de Contas. A Constituição 

Federal não permite, sob pena de desrespeito aos artigos 52, inciso X, 71 e 102, I, “a”, 

da CF/88, ao Tribunal de Contas o exercício do controle difuso de constitucionalidade, 

tendo em vista não possuir função jurisdicional.  

Entretanto, calha dizer que os questionamentos suscitados pelo 

consulente na presente consulta não demandam a análise de constitucionalidade de 

qualquer ato normativo, pois podem ser respondidos em tese, a partir das perguntas 

descritas em sua petição.  

                                                 

24 Art. 19. As autoridades públicas atuarão com vistas a aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio 
de normas complementares, orientações normativas, súmulas, enunciados e respostas a consultas. 
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Diante do exposto, esta Relatoria manifesta-se pelo conhecimento da 

presente consulta, passando à análise meritória do feito. 

 

 

2.4 – Do Mérito 

Inicialmente, destaca-se a competência do ente municipal para disciplinar 

o regime funcional de seus servidores públicos. A Constituição Federal em seu art. 39, 

caput, estabelece a competência municipal para a instituição, no âmbito do Município, 

de regime jurídico único e de planos de carreira para os servidores da administração 

pública direta, suas autarquias e fundações públicas.   

Ademais, como bem recordou a Secretaria de Atos de Pessoal, a 

competência para regulamentar a frequência dos servidores públicos do Poder 

Legislativo e as regras atinentes à organização e ao funcionamento do órgão legislativo 

pertence à própria Câmara Municipal, nos termos do art. 51 e 52 da Constituição 

Federal.  

Desse modo, tendo em vista que o art. 37 da Constituição Federal exige 

lei em sentido estrito apenas para a fixação da remuneração dos servidores públicos, 

conclui-se não haver óbice jurídico para que a regulamentação do controle de 

frequência dos servidores do Poder Legislativo seja realizada mediante 

Resolução. Nesse sentido, manifestou a Secretaria de Atos de Pessoal no Certificado 

nº 3006/2019, o Ministério Público de Contas no Parecer nº 5422/219, bem como o 

Acórdão AC-CON nº 008/19 deste Tribunal de Contas dos Municípios.  

Acerca da viabilidade de se dispensar o controle de frequência de um 

ou mais servidores comissionados, ocupantes do cargo de assessor na Câmara 

Municipal, para o exercício de atividades externas ao órgão, é necessário esclarecer 

que inexiste tal possibilidade. 

Ressalta-se que a Administração Pública possui o poder-dever de exercer 

efetivo controle e fiscalização do cumprimento da jornada de trabalho legalmente 

instituída a todos os seus servidores. Tal prerrogativa decorre diretamente dos 

princípios constitucionais da Administração Pública, insculpidos no art. 37, caput, da 

Carta Magna. 
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Frisa-se que a dispensa de apenas um ou alguns assessores do controle 

de frequência, como questionou o consulente, sem que haja fundadas razões, lesa com 

mais intensidade os mencionados princípios constitucionais, sobretudo os princípios da 

impessoalidade e da moralidade. 

Entretanto, esta Relatoria corrobora com o entendimento do Ministério 

Público de Contas no sentido de que a regra geral a ser observada pela Administração 

Pública é o efetivo controle da jornada do servidor público, mediante registro de 

frequência/ponto (manual ou eletrônico), contudo, em casos muito excepcionais, 

justificados pelo lugar, natureza ou duração da atividade a ser exercida, é possível que 

tal registro seja dispensado. 

Desse modo, os cargos com atribuições que exijam a realização 

frequente e preponderante de atividades externas poderiam justificar a dispensa do 

registro de frequência/ponto, desde que se mantenha a aferição do exercício das 

atividades pelo servidor, por meio de relatórios formais, amparado em documentos, de 

modo a garantir a transparência, a moralidade, a eficiência e o controle dos serviços 

atribuídos a este agente público.   

Importa esclarecer que, ainda que haja a dispensa do registro de 

frequência/ponto autorizada por meio de lei ou Resolução e o deferimento motivado da 

autoridade administrativa, o cumprimento da jornada pelo servidor deverá ser aferido 

por outros meios de controle com amparo em documentos que possam efetivamente 

assegurar a frequência e produtividade deste servidor com transparência e moralidade. 

Dessa forma, não se deve confundir dispensa do registro de frequência 

com dispensa do controle da frequência. Nessa análise, a dispensa do registro de 

frequência é aquela que o servidor fica desobrigado diante de circunstâncias 

excepcionais relacionadas à natureza do cargo ou das atividades a registrar o ponto de 

entrada e saída, de forma manual ou eletrônica, na unidade de lotação. Já por 

dispensa do controle de frequência depreende-se a falta de controle do cumprimento 

da jornada de trabalho e do efetivo exercício das atividades pelo servidor.  

 Nesse contexto, poderá haver somente a dispensa do registro de 

frequência/ponto (a título excepcional, mediante lei ou Resolução), mantendo-se, 

assim, o dever de assiduidade do servidor, cumprimento da jornada, exercício efetivo 

das atividades e a necessidade de controle de sua frequência por meio de instrumentos 

formais. Assim, ressalta-se, que será possível, em casos excepcionais, apenas a 
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dispensa do registro do ponto, devendo a Administração obrigatoriamente instituir 

mecanismos alternativos da aferição de frequência, em substituição ao mencionado 

registro de ponto (manual ou eletrônico), que possibilitem o efetivo controle da 

frequência.  

À vista disso, esta relatoria acompanha o entendimento do Ministério 

Público de Contas exposto a seguir:  

“Das referidas decisões entende-se que jamais se dispensa o controle de 

jornada e que o registro de frequência é regra geral a ser observada por todos 

os servidores, comissionados ou não. Não obstante, não existe a princípio 

obstáculo em abstrato para uma disciplina funcional, de caráter 

excepcionalíssimo, que autorize dispensa ao registro de frequência de 

servidores cujas atribuições requeiram, regularmente, exercício fora das 

dependências da unidade de lotação. A dispensa, porém, reitera-se, não 

poderia prescindir de disciplina e execução de meio alternativo de aferição das 

atividades laborais.” 

Ademais, cabe evidenciar que nem todos os casos de atividade externa 

exigirão dispensa do registro ordinário de frequência. Os afastamentos pontuais e 

transitórios previstos nos regimes funcionais, como nos casos que ensejam diárias ou 

que configurem ausência justificadas, não se confundem com o exercício de cargos 

com atribuições que exijam a realização frequente e predominante de atividades 

externas. Os primeiros, ainda que configurem exercício externo pertinente às 

atribuições, por certo não justificam a dispensa à regra geral de registro de ponto e de 

controle das atividades. 

Insta esclarecer ainda que a hipótese trazida pelo consulente não se 

enquadra como teletrabalho, tendo em vista que tal modalidade trata-se de exercício 

fora do local ordinário de trabalho quando a execução remota for possível, 

considerando as condições de entrega de resultados ou de execução do trabalho 

(atividades mensuradas objetivamente para fins de desempenho a serem realizadas 

com o suporte tecnológico necessário), além de conveniente e oportuna para a 

Administração. O caso em análise refere-se apenas às atividades desempenhas 

externamente às dependências do órgão de modo frequente não se confundindo, 

assim, com o teletrabalho. 

Por fim, apesar de o controle por ponto (manual ou eletrônico) da 

jornada de trabalho dos servidores públicos não ser o único meio possível para 
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ser aferir, ou comprovar, o efetivo desempenho das funções àqueles atribuídas, 

esta relatoria recomenda que o controle de frequência seja realizado por métodos 

eficazes, preferencialmente, por meio de sistema biométrico que registre com 

exatidão o horário de entrada e saída dos servidores e o cumprimento da jornada 

e, quando da ocorrência de deslocamentos do servidor para o desempenho de 

atividades externas inerentes as atribuições do seu cargo, no interesse da 

Administração Pública, sua ausência ao local de trabalho naquele dia e horário 

seja justificada por relatórios ratificados pelo chefe imediato e documentos que 

comprovem as atividades exercidas naquela data. 

Como bem registrou o Parquet de Contas no Parecer n° 5422/2019, a 

dispensa de registro de frequência pode levar a abusos, em especial nos quadros 

com excesso de cargos em comissão, desvios de função e quando a disciplina 

dos cargos não é expressa sobre as atribuições. Configuradas, contudo, 

situações de abuso, especialmente em caso de complacência com dispensas 

indiscriminadas e para cargos sem atribuições detalhadamente pré-definidas em 

normas válidas, é devida a responsabilização tanto dos servidores beneficiários, 

como também daqueles que autorizaram, assumiram o risco ou se omitiram na 

correção das falhas, inclusive por lesão ao erário decorrente dos abusos 

porventura identificados. 

Frise-se, que a substituição do registro de frequência por outros 

instrumentos de controle, por óbvio, não implica (ou não pode implicar) em descontrole 

da eficiência, desempenho e qualidade do trabalho. A dispensa do ponto (manual ou 

eletrônico) deve vir acompanhada de regulamentação acerca dos meios e parâmetros 

que serão adotados para se aferir o regular desempenho das funções públicas. 

 

3 – DISPOSITIVO 

 
Diante do exposto, amparado na fundamentação supra, nos termos do 

art. 85, § 1º da Lei nº 15.958/2007 e art. 83 do Regimento Interno, faço a seguinte 

PROPOSTA: 

I. CONHECER da presente Consulta uma vez preenchidos os 

pressupostos legais de admissibilidade previstos no art. 31 da LOTCM/GO c/c art. 199 

do RITCM/GO; 
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II. RESPONDER ao consulente, relativamente ao mérito, que: 

d) o Poder Legislativo Municipal tem competência para, por meio de lei 

ou Resolução, dispor sobre a forma que se realizará o controle de frequência dos 

servidores públicos da Câmara Municipal; 

e) em regra, os ocupantes de cargos em comissão do Poder Legislativo 

devem exercer suas funções predominantemente na sede da Câmara, visto que as 

atribuições de direção, chefia e assessoramento são incompatíveis com o exercício de 

atividades externas; 

f) é possível, em casos excepcionais, a dispensa do registro de 

frequência/ponto a ocupantes de cargos de provimento em comissão, desde que 

cumpridas as seguintes condições: 

c.1) previsão em lei ou Resolução; 

c.2) a dispensa deve se restringir ao servidor cujas atividades sejam de 

exercício frequente e predominantemente externo ou que tragam benefícios para a 

efetividade do interesse público e redução dos dispêndios;  

c.3) as atribuições do cargo respectivo devem ser, como pressuposto 

da segunda condição, claras e detalhadas nas normas de criação; 

c.4) ficar documental e motivadamente comprovada a impossibilidade 

de o servidor registrar na sede do órgão os horários de entrada e saída, e, nessa 

condição, realizar o registro por meio de relatórios que correspondam às atividades 

externas desempenhadas no dia e sua justificativa; 

c.5) a dispensa deve ser deferida pela autoridade administrativa, 

motivadamente, em cada caso; 

c.6) deve haver disciplina e efetiva execução de meios alternativos de 

controle de cumprimento das atividades;  

c.7) a aferição do exercício do cargo não deve, em hipótese alguma, 

ocorrer apenas com base em declarações do servidor ou do superior, mas em 

relatórios formais, com amparo em documentos, inclusive obtidos nos registros 

eventuais de entrada e saída na unidade de lotação, com vistas a permitir a 

transparência e a verificação oportuna pelo gestor e pelos controles interno e externo; 
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III. ALERTAR que a responsabilidade é solidária, em caso de 

omissão, aos administradores de cada Poder e ao Controlador Interno. Nesse 

sentido, caso o Presidente da Câmara delegue aos vereadores ou a outro subordinado 

o controle de frequência e de cumprimento das atividades, deverá exercer seu 

poder/dever de supervisão do delegatário, de modo a garantir o cumprimento dos 

padrões mínimos estabelecidos em Lei ou Resolução. À título de exemplo, cita-se o 

Art. 95, § 7º25, da Lei Orgânica do Município de Quirinópolis. 

IV. ALERTAR, também, que os responsáveis pelo controle interno do 

Poder Legislativo, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade 

no desempenho das atribuições dos assessores parlamentares ocupantes de cargos 

em comissão, deverão dar ciência ao TCMGO, sob pena de responsabilidade solidária. 

Por fim, considerando as consequências práticas desta decisão26, em 

sede de Consulta, e possíveis repercussões no sentido de os municípios admitirem 

trabalhos externos para ocupantes de cargos em comissão, recomenda-se que o 

controle de produtividade e frequência seja realizado por métodos eficazes que 

registre com exatidão o horário de entrada e saída dos servidores e o 

cumprimento da jornada. 

É a Proposta de Decisão. 

 

Gabinete do Conselheiro Substituto Flávio Monteiro de Andrada 

Luna, Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, em Goiânia, 25 de 

novembro de 2019. 

 

Flávio Monteiro de Andrada Luna 
Conselheiro-Substituto – Relator 

 
 
 

 

                                                 
25 § 7º Os secretários ou diretores são solidariamente responsáveis com o Prefeito pelos atos que assinarem, ordenarem ou 
praticarem.  
26 Art. 20.  Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que 
sejam consideradas as consequências práticas da decisão.(Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)      
Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, 
ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018) 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13655.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13655.htm#art1

