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PORTARIA N.º 0586/2017-GDPG/DPE/AM

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO
AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo art. 9º, inciso I, da Lei Complementar nº
01 de 30 de março de 1990, consolidada na forma do art.
9º da Lei Promulgada nº 51, de 21 de julho de 2004;

CONSIDERANDO a atribuição do Defensor Público Geral
para praticar atos de gestão administrativa, na forma do
art. 9º, inciso II, da Lei Complementar Estadual n. 01, de
30 de março de 1990;

CONSIDERANDO o teor do art. 5º, §2º da Lei Estadual nº
4.077/2014, que institui o Quadro de Servidores Auxiliares
da  Defensoria  Pública  do  Estado  do  Amazonas  e  o
respectivo Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações e
dá outras providências;

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar a jornada
de  trabalho,  o  regime  de  ponto  e  a  frequência  dos
servidores da Defensoria Pública do Estado do Amazonas;

CONSIDERANDO a necessidade de instituição de normas
e procedimentos para tornar os atendimentos em todas as
unidades mais eficientes;

RESOLVE:

I – REVOGAR a Portaria nº 163/2012-GDPG/DPE/AM.

II  –  DISCIPLINAR a jornada e o registro de ponto dos
servidores da Defensoria Pública do Estado do Amazonas,
nos termos a seguir: 

Da jornada de trabalho

Art. 1º. A jornada de trabalho dos servidores da DPE/AM,
em todas as unidades, terá o limite máximo de 06 horas
diárias, no horário compreendido de 08:00 às 14:00 horas,
de segunda a sexta-feira.

§  1º. São  isentos  do  cumprimento  deste  horário  os
servidores  que  tenham  horário  de  trabalho  especial
devidamente autorizados pelo Defensor  Público Geral  e
registrados na Diretoria Administrativa. 

§  2º. Sempre  que  houver  necessidade  do  serviço,  os
servidores poderão ter seus expedientes estendidos.

Do registro e Controle de Frequência

Art.  2º. É  obrigatório  para  todos  os  servidores,
ressalvada a hipótese constante na Lei Complementar nº
01/90, o registro diário de frequência, no início e ao final
do  expediente,  em  ponto  biométrico  ou  equipamento
disponível nos locais da prestação de serviço.

Parágrafo Único. O registro do ponto dar-se-á através
da captura biométrica das digitais dos servidores e, em
caso excepcional, mediante a leitura do código de barra
especialmente confeccionado no crachá do servidor ou,
ainda,  em folha  de  ponto  devidamente  assinada  pela
Chefia  Imediata,  sendo  necessário,  nesta  última
hipótese,  autorização  prévia  concedida  pelo  Defensor
Público Geral.

Apuração de Frequência

Art.  3º. Será  emitido  pelo  setor  de  informática  da
DPE/AM,  mensalmente,  relatório  de  divergência  de
ponto para distribuição aos chefes de Departamento e
demais servidores de situação hierárquica idêntica, para
apreciação e registros de observações, no que couber.

Parágrafo  Único. O  relatório  de  divergência  é  o
instrumento  que  possibilita  aos  chefes  e  gerentes
acompanharem a frequência de seus subordinados no
que se refere aos atrasos, faltas ou saídas a serviço, ou
qualquer outra divergência que possa ocorrer no registro
de ponto do servidor.

Art. 4º. Caso o servidor deixe de registrar o ponto de
entrada  ou  saída  do  expediente,  comunicará
imediatamente o fato ao Chefe imediato, de modo que
tal ocorrência seja registrada no relatório de divergência
de ponto.

Parágrafo  Único. O abono  por  esquecimento  poderá
ocorrer  até  duas  vezes  por  mês.  Os  subsequentes
sofrerão descontos em folha de pagamento.

Art. 5º. O servidor deverá solicitar o abono de ponto ao
seu Chefe imediato, devendo a solicitação ser enviada à
Gerência de Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento
para que se proceda os registros necessários, ficando
arquivada em sua pasta funcional.

Art.  6º. Mensalmente  será  emitido  relatório  com  o
quantitativo de horas trabalhadas, os atrasos e as faltas,
fazendo-se  comunicação  aos  gerentes  e  à
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Administração Superior da Defensoria Pública, devendo a
Gerência de Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento
proceder aos descontos em folha.

Art.  7º. Para efeito  do cálculo de horas trabalhadas no
mês será considerado o quantitativo mínimo de 30 (trinta)
horas semanais.

Art. 8º. É considerado atraso o registro de ponto após o
período de tolerância de 15 (quinze) minutos no horário de
entrada do expediente. O terceiro atraso de 16 (dezesseis)
minutos  ou  mais  redundará  em  uma  falta,  a  ser
descontada, automaticamente, em folha de pagamento do
servidor.

Parágrafo  Único. Terão a  equivalência  de  atraso,  para
desconto em folha de pagamento, as saídas do servidor
antes  do  término  do  expediente,  ocorridas  sem
autorização prévia do Chefe imediato.

Art.  9º. Serão  consideradas  faltas,  com  o  corresponde
desconto em folha de pagamento do servidor:

I – a inexistência de registro de ponto do servidor;

II – o terceiro atraso de 16 (dezesseis) minutos ou mais;

III – saídas antecipadas, sem autorização prévia da Chefia
imediata.

Art.  10º. O  servidor  poderá  deixar  de  comparecer  ao
serviço, sem prejuízo dos seus vencimentos:

I – por até 3 (três) dias por motivo de doença, devendo
apresentar atestado médico à Diretoria Administrativa no
primeiro dia em que retornar ao serviço;

II – por até 8 (oito) dias consecutivos, contados da data do
evento, em razão de falecimento do cônjuge ou parente
consanguíneo ou afim, até o segundo grau. A certidão do
óbito, ou mesmo atestado, deverá ser entregue à Diretoria
Administrativa, para os abonos necessários;

III – por até 8 (oito) dias consecutivos, contados da data
do  evento,  por  motivo  de  casamento.  A  certidão
comprobatória  deverá  ser  entregue  à  Diretoria
Administrativa, para os abonos necessários;

IV – nos demais casos previstos em legislação específica,
desde que a certidão ou atestado comprobatório emitido,
conforme  a  origem  da  ausência,  seja  apresentado  à
Diretoria Administrativa.

§  1º. Inobservados  os  prazos  estabelecidos  para  a
apresentação  da  certidão,  atestado  médico  ou
comprovante equivalente, as faltas serão lançadas para
desconto  em  folha  de  pagamento  do  mês  seguinte,
automaticamente.

§ 2º. Faltas  de  servidor  efetivo,  superiores  a  3  (três)
dias,  por  motivo de doença,  somente serão abonadas
com  a  apresentação  de  laudo  da  Junta  Médica  de
Inspeção e Saúde do Estado em até 48 (quarenta e oito)
horas após a sua emissão.

§  3º. O  servidor  comissionado,  que  necessitar  de
afastamento superior a 15 (quinze) dias, por motivo de
doença,  deverá  procurar  uma  agência  do  INSS  para
requerer o devido benefício.

Das saídas durante o expediente

Art.  11. No  interesse  do  serviço  e  com  o  devido
conhecimento do seu Chefe imediato, poderá o servidor
ausentar-se durante o horário  de expediente,  cabendo
ao Chefe imediato abonar a falta decorrente através do
relatório de divergência do ponto.

Art.  12. Os  casos  omissos  serão  submetidos  ao
Defensor Público Geral.

Art. 13. Revogam-se todas as disposições em contrário.

Cientifique-se, publique-se e cumpra-se. 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO
ESTADO DO AMAZONAS, Manaus,  29 de agosto de
2017.

Defensoria Pública do Estado do Amazonas 
Rua Maceió, 307- Nossa Senhora das Graças Cep. 69.053-135 Manaus - AM


	PORTARIA N.º 0586/2017-GDPG/DPE/AM

		2017-08-29T15:41:18-0400
	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS:19421427000191




