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Oficio n° 1.001/2.018 4PJ/GAB 

A9 Excelentíssimo Senhor 

RENATO ERNESTO REIMANN 

Presidente da' Câmara Municipal 

Município de Toledo 

TPledo - Paraná  

Toledo, 26 de outubro de 2018 
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GIM Municipal deTolede 

Senhor Prçfeito, 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, através da PROMOTORIA DE 

JUSTIÇA DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA,COMARCA DE TOLEDO, nos termos 

do art. 129, 	e VI, dó Constituição Federal, art. 89, § yg, da Lei n.9  7.347/85, art. 26, I, da Lei 

n.g 8.625/93;  93 e artigo 67, inciso I, letra b, da Lei Complementar n.g 34/94; ENCAMINHA, 

anexo, a Recomendação Administrativa n° 2y2.018 desta 4@ Promotoria d'e Justiça d,a 

, At los
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 ente, 	

-ia) 

elência prmar impr rivelmente até 9 de 

sente. .., 

lk  

!MIMES ; Sa 	̀, 
P e mo tlird e 11à. I'l - 

" 	 iii)  

Co
I
marca de 'Toledo/PR, devendo Voss 

nOvembro de 2.018,  se irá ou não acatar 

; 
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MINISTÉRIO PÚ BLIC 
do Estadó do Paranó 

. 40'PROMOTORiA DE JUSTIÇA DA COMARCA ijE TOLEDO 

PROMOTORIA DE PROTEÇÃO AIO PATRIMONIQ PÚBLICO 

RECOMENDAÇÃO ADMIMS-FRATIVA 

N 2  23/2M8 

EMENTA: MUNICIPIO 	Tz.p.EDO E CÂMARA MUNICIPAL DE 

TOLEDO - (I) APLICAÇÃO DO PRINCiPIO DA ISOIçIOMIA ENTRE 

OS SERVIDORES EEETIVOS E AQUELES EXERCENTES DE FUNÇÃO 

GRATIFiCADA, • • BEM COMO INGRESSANTES MEDIANTE 

INVESTIDURA EM CARGO. COMISsIONADO 

OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO DE CONTROLE DE 

FREQUÊNCIA DE JORNADA EM PONTO BIOMÉTRICO OU 

TECNOLOGIA SUPERIOR - AÇÃO DIRETA DE 

INCONS1i rUCIONALIDADE N.$ 1.490.58á-7-DECLARAÇÃO DE. 

INCONS TUCIONALIDQ,DE DO ART. 25, §2 9  DA LEI .1.822/99 -
(ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS) - DISPOSITIVO QUE 

CONFERiA PRIVIII:GIO AOS OCUPANTES DE DETERMINADA 

CATEGORIA E DESATENDE AO INTERESSE DA COLETIVIDADE (II) 

CARGO DE ,ADVOGADO E ASSESSOR JURÍDICO ABRANGIDOS 

PELOS FUNDAMENTOS DA RECONIENDAÇÃO ADMINISTRATIVA 

- ALISÉr.jCIA 'DE RESPALDO PARA ISENÇÃO DE CONTROLE DE 

FREQÜÊNCIA - EUNÇ.O PÚBLICA QUE NÃO DISPENSA O 

EFETIVO E REGULAR CoNTROLE. 	ASSIDUIDADE E 

.PONTUALIDADE 	- 	PRINCÍPIO - .0A 	EFICIEN'CiA 	DA 

ADMINISTRAÇÃO .PÚBLICA - ACAUTELAMENTO DE EVENTUAL 

PREJUÍZO AO ERÁPIC, SEM FREJUIZO DA ADOÇÃO DE MEDIDAS 

EM DECORRÊNC!A DA COGITAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA 

ORDEM JUDICIAL DECORRENTE DO RESULTADO DA AÇÃO 

DIRETA DE INCONSTITUCIONAuDADE ATÉ' O PRESENTE 

MOMENTO. RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA 

O MINISTÉRIO PC1131.1C0 'DO ESTADO DO PARANÁ, por interm "dio da 

PROMOTORIA DE I,,ISTIÇA DA COMARCA DE TOLEDO, - PROMOTO 	DOTEÇÃO 

4P B.:omotoria de Justiça da Comarca de rolem) 
MB 
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42  PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TOLEDO 

PROMOTORIA DE PROTEÇÃO. AO.PATRIMÔNIO PÚBLICO 

AO PATRIMÔNIO PÚBLICO, no exercicio de suas funções institucionais pPevistás na 

Constituição Federal e na Lei Complementar Estadual 	85/99, e . 

1) 	CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Publico .a defesa da ordem jurídica, do 

patrimônio público, da moralidade, da legalidade e da eficiência administrativa, nos 
• 

termos dos artigos 127, caput, e 129, III, da Constituição Federal; artigo 114, coput, da 

'Constituição do Estado do Paraná; artigo 25, IV, "a", da Lei Federal n.2  8.625/93; 	' 

CONSIDERANDO que o art. 58, inciso VII, da Lei Complementar Estadual n2  85/99 

dispõe que compete ao Ministério Público do Estado .do Paraná.  "expedir 

recomendações, visando à rrelhoria dos serviços públicos e de releváncia pública"; 

CONSIDERANDO que a Recomendação Administrativa é instrumento destinado à 

orientação de órgãos públicos ou privados, para que sejam cumpridas normas relativas 

a direitos e deveres assegurados ou decorrentes da (T.onstituição Federal e Estadual, 

bem como dos serviços de relevância publica e social; 

CONSIDERANDO que o art..37 da Constituição Federal dispõe que a Administração 

Pública seguirá os princípios da legalidade, impessoalidade, Moralidade, publicidade e 

eficiência; 	 ' 

CONSIDERANDO que O art. 27 da Constituição do Estado do Paraná também 

dispõe que "a administração pública direta,, indireta e fundacional, de qual uer dos 

Poderes' do Estado e dos Municípios obedecerá aos principi 
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42  PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TOLEDO 

PROMOTORIA DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO . 

impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, eficiência, motivação, 

economicidade"; 

CONSIDERANDO que o princípio da impessoalidade impõe, a um só tempo, que a 

Administração Pública dispense idêntico tratamento a pessoas que se encontrem em 

iguais ou semelhantes situações jurídicas (e, nesse sentido, deve ser compreendida 

como uma faceta do principio da isonomia l), e bem assim que os atos estatais sejam 

elaborados distantes de qualquer forma de discriminação ou favoritismo (refletindo, 

agora, feições próprias do princípio da finalidadel. 

CONSIDERANDO que o princípio da moralidade, verdadeira gararkia da 

legitimidade e validade dos..atos estatais, impõe a observância .  de valores morais, 

probos, honestos e éticos na condução/gestão da coisa pública e no exercício da função 

administr.atiVa, com Vistas a preservar os propósitos democráticos traçados pela 

Constituição, bem assim os fins institucionais, o interesse público e o bem comurn3. 

CONSIDERANDO que o princípio, da.  eficiência "garante.aos usuários dos serviços 

públicos um mecanismo para a busca de seu constante aperfeiçoamento, permitindo 

1 	A ofensa ao principio da isonomia será tratada mais adiante. 	 • 

2 

	

	A respeito, vide: CARVALHO FILHO. José dos Santos. Manual de direito administrativo. 27E ed. São 

Paulo: Atlas, 2014, p. 20-21. 

3 

	

	"Nunca esteve tão em evidência, como na época contemporânea, a necessidade de transformação 

do conceito de poder para que nele se realce um pressuposto fundamental e' indiSsociavel: o 

elemento ético, o requisito morai. A importância ddda atualmente à moralidade no campo 

constitucional e administrativo encontra ressonância na sociedade. Cada vez mais no c vivi° social / 

é levantada a bandeira, dá honestidade, insurgindo-se diante das irregularidades qu 	urgem na 

Administração Pública." (BITTENCOURT, Marcus Vinic.us. Moralidade adm 	 lução e 

conteúdo. In: dACELLAR FILHO, i-t.:rriet. Felipe Koord. Gerai]; MOTTA, P 	 ira; e 

CASTRO, Rodrigo Pironri Aguirre de' Direito administrativo contemporâneo. 	 m, 

2004, p. 211. 

. 4! Promotoria de Justiça da Comarca de Toledo 

MB 



'30 
• 

MINISTÉRIO PÚ BLIC 
do Estado do Parahci 

4 	GAROA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco, Improbidade Administrativa. 22 

5 	GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco Improbidade Administrativa. 22  ed. 
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• 

sua adequação aos valores e às necessidades do grupamento no momento de sua 

prestação"; 

CONSIDERANDO, outrossim, que o principio -da eficiência «consagra a tese de que 

a atividade estatal será norteada por parâmetros de -economia e de celeridade na 

gestão dos recursos públicos, utilizando adequadamente os meios materiáis ao seu 

dispor, e 4ue não será direciondda unicamente à busca de um bom resultado, mas, sim, 

que deve visor, de forma incessante, ao melhoi resultado para os admmistrados" 5; 

CONSIDERANDO, ademais, que são poderes inerentes a Administração Pública, o 

poder de regulamentar, consistente na prerrogativa que tem a Administração Pública 

para editar atos normativos de competência do Chefe do Poder Executivo; 

CONSIDERANDO também o' poder hierárquico atribuído a Administração Pública 

que pode ser conceituado no prerrogativd que tem a AdminiStração para coordenar, 

controlar, ordenar e corrigir as atividades administrativas dos órgãos e agentes nq seu 

âimbito interno"; 

.12) CONSIDERANDO que nos moldes do artigo 11., inciso .1 da Lei de Improbidade 

, Administrativa, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os 

princípios da'Administração Pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de 

honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade, às instituições e, notadamente, 
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.6 Disponível em: <Sttp://www.tolecio.pr.leg,tir/transoareiulajcofrespondencias/2 

o-00522-2015-subjur-gab/view>.  ACPSSO 15 out 2018. 
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praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, 

na regra de competência; 

CONSIDERANDO que por ocasião de consulta de dados diponibilizados no Portal 

da Transparência da Câmara Municipal de Toledo', constatou-se o recebimento pelo 

referido órgão público da 'Recomendação Administrativa n.2  003/2015/SUBJUR, 

expedida pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Paraná ao Presidente da 

Câmara e ap Prefeito Municipal de Toledo, em data de 28 de maio de 2.015, Para que, 

no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, analisassem a possibilidade de adequação do 

artigo 25, §22  da Lei Municipal n.2 1.822/99, de forma que os -servidores 

comissionados fossem submetidos a efetivo controle de frequência, preferentemente 

mediante ponto eletrônico com reconhecimento biométrico no qual constem os .  

horários de entrada e de saída; 

CONSIDERANDO, por sua vez, que no caso dos servidores domissionados da 

-Câmara de Vereadores de Toledo, a Mesa Executiva, em 16 de abril de 2.015, expediu o 

Ato n.2  24, determinando em seu aaigo 12 que "os cargos em comissão, deverão nos 

dias de expediente, em qualquer horário de sua jornada fazer o registro no ponto.  

biométrico"; 

CONSIDERANDO que a expressão' "em qualquer horária de sua jornada" não 

possibilita O eficaz controle de 'jornada, eis que permite que o registro ocorr apenas 

uma • vez ao dia, não obrigando o cadastro de entrada e saída do agnte, 
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PROMOTORIA DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO 

comprometendo a finalidade principal do controle de frequência, qual seja a prova de 

que o servidor público está à disposição da Administração Pública para fim de - 

prestação regular dó serviço público; 

CONSIDERANDO. que a referida Recomendação foi expedida para instruir o 

Procedimento Administrativo de Contróle 	Constitucionalidade n.° MPPR- 

0046.15.021784-57, instaurado pela Procuradoria-Geral, de Justiça, que culminou 

posteriormente no ajuiza mento dà . Ação Direta de Inconstitutionalidade n.2  

1.490.584-7 ajuizada pela própria Procuradoria-Geral de Justiça em data de 

20.01.2016, em face da parte final do dispositivo art. 25, parágrafo segundo da Lèi 

Municipal 1.822/99 (Estatuto dos Servidores Públicos de Toledo); 

CONSIDERANDO que o mencionado dispositivo legal objeto de questionamento 

preconiza que: 

Art. 25. O ocupantede caro de provimento efetivo, integrante do 

plano de carreira, fica sujeito à jornada normal d'e trabalho não 

superior a oito lrras diárias e quarenta horas semanais, facultada a 

'compensação de horário e tedução de. jornada, mediante: [...]. 

§12. Além do cumprimento do estabelecido no caput deste artigo, o 

exercício de cargo em comissão .exigirá de seu ocupante integral 

dedicação ao serviço, poderio° ser convocado sempre que houver 

interesse da administração. 

§22. Para efeito de pagamento, apurar-se-á a frequência pelo ponto 

a que ficam obrigados todos os servidores municipais, salvo os 
referidos  no ppirg2fo  anterior.  

7 	DESCRIÇÃO: Não exigência de controle de frequência aos servidores de cargos comissio ados da 

Câmara Municipal de Toledo, com respaldo no §22, do art. 25 da Lei Mun 	n° 1 2/1999. 

Inconstitucionalidade material. Suposto desrespeito aos princípios constitue 

eficiência e igualc;ade, contidos no art. 27 "cdput" da Constituição Estadual. 

Promotoria de Justiça da Comarca de Toledo 
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e 

CONSIDERANDO que a mencionada legislação objeto de impugnação se aplica não 

somente aos servidores públicos do Poder,Executivo, como também aos agentes do 

Poder Legislativo, em razão do regime ánico exercido. Neste sentido é o contido no 

artigo 2° do Estatuto dos Servidores Públicos' ao asseverar que "o regime julídico do .‘ 

servidor público da administração direta, das autarquias .e das fundações públicas do 

Município de Toledo, de qualquer de seus Poderes, é único e tem natureza de direito 

público"; 

CONSIDERANDO, .ainda, que, por força do caput do artigo 208 da mencionada . 

legislação tem-se que "as disposições constantes da presente Lei aplicam-se, no que 

couber, ao Poder Legislativo, às autorquias é fundações públicas municipais [...]"; 

CONSIDERANDO que, nesse contexto, ao isentar apenas Qs servidores públicos 

comissionados ao controle de frequência e carga horária cie entrada e saída (controle, 

destaca-se, a que estão sujeitos os servidores públicos efetivos), o Município de Toledo • 

e  a Câmara Municipal de Toledo criaram exceção que não se afigura compatível com  

a ordem constitucional. 

CONSIDERANDO que o controle da jornada de trabalho dos servidores públicos, 

inclusive comissionados, constitui, importante mecanismo de ordenação do 

funcionamento da máquina administrativa e de sua estrutura funcional', encontrando, 

8 Frise-se,'ad argumentandum, que à obrigatoriedade de registro de frequência 	 sive, dos 
deveres de assiduidade e de diligência inerentes a todo e qualquer carg 	 tiVo ou 

cOmissionado). A respeito, ensina .Marçal Justen Filho: "Dever de presença fi's 	 : O 

ele Promotoria de Justica da Comarca de Toledo 
MB 
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por isso, forte amparo no princípio da isonomia e, por igual; nos princípios 

constitucionais que norteiam a Administração Pública, em especial, os da moralidade, 

da impessoalidade e da razoabilidadétproporcionalidade; 

22) CONSIDERANDO que a ofensa ad postulado da isonomia, "signo fundamental da 

democracia', decorre .do tratamento diferenciado conferido pela questionada . 

legislação a servidores públicos do Município de Toledo que se encontram em 

situações idênticas ou semelhantes_ Neste sentido caminha o escólio de Diogenes ' 

Gasparini: . 

"A Constituição Federal, no art. 5°, caput, estabelece que, sem 

distinções de qualquer natureza, todos são iguais perante a lei. É o 

principio da igualdade ou ísonomia. Todos devem ser tratados por ela 

igualmente tanto quando concede benefício, confere isenções ou  

outorga vantagens como quando prescreve sacrifícios, multas, 

sanções, agravos. Todos os iguais em face da lei também o são.  

perante a Administração Pública. Todos, portanto, têm c") direito de 

receber da Administração Pública o mesmo tratamento, -se iguais. Se 

iguais nada pode discriminá-lbs. Impõe-se aos iguais, por esse 

princípio, um tratamento impessoal, igualitário ou isonômico. É 

princípio que norteia, , sob pena de ilegalidade, os atos e 

, 'comportamentos da Administraçãp Pública direta e indireta. [...]. O 

' objetivo do princípio da igualdade é evitar privilégios, é quando .  

instalados servidor de fundamento para sua extinção. 	É principio, 

em suma, que submete a Administração Pública, gue se impõe ao 
• 

servider estatutário tem o dever de presença física 'no local eo; que desempenha suas atribuições, nos 
limites dos horários de trabalho. 1...1. Dever de diligência (dedicação e produtividade): A natureza 
funcional das competências administrativas conduz ao dever de realizar os fins do interesse coletivo. Por 
isso, o sujeito não está-obrigado apenas a dedicar seus melhores esforços; mas também se impõe a ele 

que obtenha o resultado final necessário. Produzir o melhor resultado possível pode ser traduzido como 

um dever relacionado à eficácia administrativa." (in:.Curso de direito administrativo. 109 ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais,-2014, p. 989-990) 
9 	SILVA, José Afonso da Curso de direjto constitucional positivo. 19 ed. São Pa 	 s 2001, 

p214. • 
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legisladot, de qualquer esfera de governo, ao Judiciário e ao 
particular."'" 

23) CONSIDERANDO que as diferenças vislumbradas entre ser.vidores ocupantes. de 

cargos efetivos e de cargos comissionados do Município de Toledo, não justificam a 

diferença de tratamento conferida à eles, no caso, no que diz respeito à necessidade ou 

não de submeter-se ao controle da jornada de trabalho. É que, a rigor, o desempenho 

de atividades de direção, chefia e assessoramento em regime de dedicação integral e 

exclusiva não só comporta o estabelecimento de um regime de registro e fiscalização 

de horário de trabalho'', como, aliás, exige um controle efetivo da assiduidade desses 

servidores, sobretudo por conta cia maior responsabilidade e complexidade próprias 

de suas atividades/funções; 

24) -  CONSIDERANDO que., além dis‘so, é cediço que "[...] a isonomia não depende 

apenas de considerar a diferença existente nas situações, mas exige tomar em vista o 

fim a que se orienta a dif&enciação..0 direito fundamental à isonomia exige que a 

disciplina jurídica discriminatória seja compatívei com o motivo autorizador da 

diferenciação. Ou seja, a isonomia não consiste apenas em diferenciar sujeitos ou 

situações para atribuição de certo bens ou direitos Especialmente quando se considera 

10 	GASPARINI, Didgenes. Direito administrativo. 17É ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 74-75. 

11 	"Não tem a mínima técnica, senão como tentativa de excepcional cuidado com a coisa pública, a 

previsão 'integral dedicação do serviço' querendo significar carga horária de trabalho, pois que 

integral dedicação todo servidor deve à Administração, e não apenas aqueles em comissão. Não se 

trata de mais que um dever originário e nato de quaiquer serviddr ou empregado, enquanto 

trabalha, dedicar integrai dedicação 'ao seu serviço;  rries isso não significa senão u 	modo de . 

trabalhar, uma atitude profissional ante os trabalhos a executar, jamais exore 	do h. ' ,rio a não 

ser que a explicação do conceito venha logo a seguir com esse sentido." (RI 	an tarbosa. 

Comentários ao regime único dos servidores públicos civis. 7P ed. São Paulo: 	a, 2012, 	106- 

107) 
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PROMOTORIA DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO 

• 
a atividade administrativa, a isonornia não restringe à tarefa de diferenciar pessoas e 

bens, mas • leva em conta o resultado a ser produzido, em vistas das imposições 

constitucionais."' E, na hipótese, o resultado, produzido pela citada desequiparação 

não guarda pertinência lógica com os interesses constitucionalmente protegidos,-não 

,sendo, destarte, verossímil. 

CONSIDERANDO. que os servidorsn efetivos e comissionados do Município de 

Toledo, estão sujeitos a equivalentes, senão idênticas, condições de trabalho 

(sobretudo, no que diz respeito à jornada laooral diária); porque as possíveis 

disparidades entre Os referidos cargos não autorizam o discrimen operado pelo 

ndrmativo impugnado; porque nem mesmo o regime de dedicação integral afeto aos 

cargos de provimento em comissão constitui fundamento idôneo a afastar a 

incidência do controle já aplicável aos cargos efetivos; e .porque a disciplina jurídica 

discriminatória não se apresenta compatível com o mbtivo, em tese, legitimador da 

diferenciação, todos os servidores integrantes dos quadros dos Poderes Executivo e 

• Legislativo daquela Municipalidade„ %o mentis no que diz respeito' às jornadas de 

trabalho e mecanismos de controle de assiduidade, devem se submeter alratamento 

equivalente; 

CONSIDERANDO que, em nome-do princípio da impessoalidade os atos estatais 

devem ser sempre praticados com finalidade pública (que é a satisfação do interesse 

' público), ou seja, não poderão fundamentar-se em interesses alheios à admi istração 

	

' pública (isto é, particulares), nem mesmo contrários ao bem com 	. Dito 	outro 

12 	JUSTEN FILHO, MARCAI. Curso de direito administrati'i ib,! ed. São Paulo: 

2014, p. 205-206. 

. . 
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modo, veda-se, aqui, explica Hely Lopes Meirelles, "[...1 a prática de ato administrativo 

sem -interesse público ou conveniênda para a Administração, visando unicamente a 

Satisfazer interesses privados, por favoritismo ou perseguição dos agentes 

governamentais."" 

CONSIDERANDO que diante -dos fundamentos já tecidos nos itens anteriores, é 

forçoso concluir que a dispensa do controle da jornada de trabalho dos servidores 

ocupantes de cargos de provimento em comissão, constitui, sem a menor sombra de 

dúvidas, privilégio indevido e, acima de tudo, injustificável; 

CONSIDERANDO que aos critérios 'reve:adores da razoabilidade é/ou 

proporcionalidade'', verifica-se, com facilidade, que o ,meio escolhido pelo legislador, 

sequer pode ser considerado adequadá para alcançar a finalidade pretendida 

(flexibilização no desern'penho das funções comissionadas). Dito ,de outro modo; em 

rígida ponderação entre Os objetivos perseguidos pela norma e as providências por ela 

cogitadas, chega-se a um resultado inegavelmente incompatível com o espírito do 

sistema constitucional. Afinal, estender o sistema de controle formal e direto aos 

servidores comissionados, é providência que melhor ãtende ,o interesse coletivo na 

busca da prestação de um serviço público adequado, posto que, (como visto) 

possibilita a supervisão da jornada laborai dos servidores, evitando, em consequência., 

13 	MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. zi,V ed. São Paulo: Malheiros, 201 

.14 "o principio da razoabilidade pode ser definido corno aquele que exige propo 

adequação entre os meios utilizado S pelo Poder Público', no exercício de 

administrativas ou legislativas —, e os fins por ela almejados, tevandp-se em conta 

coerentes.' (MORAES, Alexandre de. Direito constituciondi administrativo. São Pau 
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eventuais prejuízos aos cofres públicos, a inassiduidade funcional, e o descumprimento 

da carga horária de trabalho exigida peia lei de regência; 

CONSIDERANDO, doessa forma, a sistemática.estabelecida pela Lei 'Municipal n.° 

1.822/1999, artigo 25, §29, do Município de Toledo, em relação aos servidores 

comissionados, revela-se excessivamente prejudiciai ao interesse público, vez que, 

como apontado alhures, a ausência de controle de assiduidade e horário pode dar 'azo 

à situações arbitrárias, imorais' e, como se verá, anti-isonômicas; 

CONSIDERANDO  cçue a mencionada Ação Direta de Inconstitucionalidade n.9  

1.490.584-7 foi, por unanimidade, julgada PROCEDENTE, tendo o acórdão sido  

julgado em 17 de julho de 2.017, consolidando-se a seguinte ementa:  

DECISÃO: ACORDAM os integrantes do, órgão Especial, por 
unanimidade de  votos  em dar procedência à ação direta de 
inconstitucionalidade, nos termos do voto do Desembargador 
Relator. EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.  
INSURGÊNCIA CCNTRA A PARTE FINAL  DO § 29 DO ARTIGO 25 DA  
LEI MUNICIPAL N° 1.822/1999, DE rOLEDO - PARANÁ. DISPENSA DO 
REGISTRO DO PONTO A SERVIDORES COMISSIONADOS DA  
MUNICIPALIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA !SONO!~ (ART.  
19, INCISOS I, II! k VII, CE), IMPESSOALIDADE, MORALIDADE,  

-RAIOABILIDADE EPROPORÇIONALIDADE (ART. 17, CAPUT, CE), QUE 
DEVEM PAUTAR A ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.  
DISCRÍMEN INSTITUÍDO SEM  JUSTIFICATIVA 'PLAUSÍVEL. MEDIDA  
QUE CONFERE PRIVILÉGIO AOS OCUPANTES DE DETERMINADA 
CATEGORIA E DESATENDE AO INTERESSE DA COLETIVIDADE.  
EXISTÊNCIA DE  PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS, PARA O 
INTERESSE PÚBLICO, QUE POSSIBIÜTAM O FIM ALMEJADO PELA 
NORMA. ACÃO  JULGADA PROCEDENTE PARA DEO AR A 

INCONSTITUCIONALIDADE DA PARTE FINAL 	DlTVO 

• 

• 

Promotora de lusdp da Comarca de Toledo 
MB 



4@ PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TOLEDO 

PROMOTORIA DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO 

• 

IMPUGNADO, COM REDUÇÃO DE TEXT015. 

31) CONSIDERANDO que o nien'cionado acórdão foi publicado no Diário Eletrônico do 

Tribunal de Justiça do Paraná, em data de 01/08/2.017, na Edição n.2  208216, constando 

a inclusão da Advogada do Município de Toledo e dos Assessores Jurídicos da Câmara, 

Municipal de Toledo como habilitados para efeito de intimação válida, concluindo-se 

portanto que todos tiveram ciência do contendo da decisão; 

CONSIDERANDO que nos termos da informação obtida perante o Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado do Paraná, na data de 19 de dezembro de 2.017 promoveu-se 

certificação de decurso de prazo sem interposição de recurso, concluindo-se 

inevitavelmente que o referido acórdão decorrente da Ação Direta' de 

Inconstitucionalidade n.2  1.490.584-7 transitou em julgado,  adquirindo portanto 

eficácia plena; 

CONSIDERANDO, portanto, que a partir do trânsito em julgado do acórdão, para 

fim de eficácia e validade da regra, uma vez já extirpada do sistema jurídico a parcela 

de texto reputada inconstitucional, o artigo 25, § 22  da lei municipal passou a ter a 

seguinte redação: 

15 Disponível em. <https://poctaltjprjus.br/consulta-processual/publico/b2grau/consultaPublica.do?  

ljpr.url.cnipto=8a6c53t8698c7ff72d6c5e2eb4a83ec99c2,d5d3d64fcf65dd4b736c829297b9e>. Acesso 

15 out. 2.018. 

16 	Disponível 	 em: 	 <hros://portal.tipr.iu.brie-dV ublico dia rio b. á r.do? 

lipr.url.crypto=9aa5bbc5c78d9f665aa4e122398087e31772d2855b57a12ec00ed3382.Vffir #•• 

604>. Acesso 17 out. 2.018. 
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§29. Para efeito de pagamento, 'apurar-se-á a frequência pelo ponto a 

que ficam obrigados todos os servidores municipais. 

34) CONSIDERANDO que nada obstante o alcance da coisa julgada material (eficácia 

plena do julgado), oportunidade que o dispositivo declarado inconstitucional foi 

oficialmente expurgado do sistema, até o presente momento não há noticia da 

adoção da regra geral pela Administração Pública,  qual seja o primeira parte do  

artigo 25, parágrafo 2° do Estatuto dos Servidores Públicos, que impõe a adoção de 

controle de frequência indistintamente entre servidores efetivos e comissionados, o 

gue determinou a instauração de Inquérito Civil para a apuração de prática de ato de 

improbidade administrativa  £62m decorrência de cogitação de violação dos princípios 

da 1,égalidade, impessoalidade e moralidade administrativa), nos termos da Portaria 

ng 134/2.018. 

CONSIDERANDO, por outro lado, a permanência da argumentação da legalidade e 

constitucionalidade do referido dispositivo pelo Chefe do Poder Executivo e do 

Presidente da Câmara, haja vista a aplicabilidade usual eTotineira do dispositivo; 

CONSIDERANDO que, dada a sua natureza, a referida decisão possui eficácia erga 

omhes e efeito-vineulativo desde a publicação da ata do julgamento; 

CONSIDERANDO, ademais, que é de conhecimento notário que os servidores 

públicos do Município de Toledo exercentes de função gratificada tam m não 

realizam o controle de frequência de sua jornada de trabalho; 

4§ Promotoria de .1-ustiç3 da Comarca de foii?.do 
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CONSIDERANDO que a alegação para sustentar a situação descrita no item anterior 

recai na argumentação de que "o desempenho de função gratificada exigirá do 

servidor ou do empregado integral dedicação ao serviço, podendo ser convocado 

sempre que 'houver interesse da administração, não fazendo jus ao recebimento de 

adicional de hora extra (art. 20, §52 da Lei Municipal 1.821799); 

CONSIDERANDO que, conforme se vislumbra, a defesa utilizada pela 

municipalidade é a mesma referente aos cargos comissionados, isto é, em virtude da 

alegação de dedicação exclusiva, o que em tese dispensaria os servidores exercentes 

de função gratificada do controle de frequência; 

CONSIDERANDO que, assim como os comissionados, os servidores exercentes de 

função gratificada, em'razão da dedicação exclusiva desempenhada, reitera-se, não só 

comportam o estabelecimento de um regime de registro e fiscalização de horário de 

trabalho'', como, aliás, exige-se um controle efetivo da assiduidade• desses 

servidores, sobretudo por conta da maior responsabilidade e complexidade próprias 

de suas atividades/funções (grifo nosso); 

17"Não tem a mínima técnica, senão como tentativa de excepcional cuidado com a coisa pública, a 

previsão 'integral dedicação ao serviço' Querendo significar carga horária de trabalho, pois que integral 
dedicação todo servidor deve NAdministração, e não apenas aqueles em comissão. Não se trata de mais 

.que um dever originário e nato de qualquer servidor ou empregado, enquanto trabalha, dedicar i tegral 
dedicação ao seu serviço, mas isso não significa senão um modo de trabalhar, uma a • .ude pra 	ional 

ante os trabalhos a executar, jamais expressando horário a não ser que a explicação Aonce 	nha 

logo a seguir com esse sentido." (RIGOLIN, Ivan Barbosa. Comentários ao regime ujiii 	servid es 

públicos civis. 7P ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 106-107) 
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CONSIDERANDO que também não merece prevalecér o argument6 de que os 

servidores comissionados ou exercentes de função gratificada não realizam horas 

extras', por essa razão não registram o controle de frequência; 

CONSIDERANDO que o fundamento para controle de jornada desses servidores, 

além da violação aos princípios da isonomia, moralidade, impessoalidade, eficiência, 

está relacionado ao fato de que a ausência de monitoramento pode acobertar desvios 

de funções e finalidades, além de acúmulo indevido de cargos públicos, contrariando 

ética e os interesses da administração e da coletividade; 

. 43) CONSIDERANDO que a discricionariedade da Administração Pública não autoriza a 

adoção de medidas que possam ferir o interesse público, a exemplo da dispensa total 

de registro de frequência dè seus servidores; 

CONSIDERANDO, outrossim, a instauração do INQUÉRITO CIVIL N. MPPR-

0148.18.001329-1, desta 4@ Promotoria de Justiça da Comarca de Toledo (Promotoria 

de Proteção ao Patrimônio Público), objetivando a apuração de eventual cometimento 

de ato de, improbidade administrativa por servidor exercente de cargo público na 

estrutura da Câmara Municipal de Toledo; . 

CONSIDERANDO ainda que, por ocasião das diligências promovidas ao longo do - 

mencionado procedimento investigatório, constatou-se que os servidores públicos 

18PREJULGADO N2 25. Tribunal de Contas do Estado do Paraná. "viii.É vedado(a): 

titulo de hora extra aos ocupantes de cargo em comissão e funções de . confia 

<http://www1.tce.pr.gov.briconteudo/preiulgado-n%C2MA-25/306798/a rea/242>. 
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exertentes do cargo de Assessor Jurídico da Câniara de Vereadores de Toledo não 

realizam contróle de frequência de jornada (registro de ponto biométr:ico ou outro 

controle similar), inexistindo, portanto, documentos que comprovem o efetivo 

cumprimento da carga horária por parte dos respectivos servidores da Casa Legislativa; 

46) CONSIDERANDO, nesse contexto, a informação da Presidência da Casa de Leis no 

referido procedimento., no sentido dque "dada a especificidade do cargo -de Assessor 

Jurídico não possuir controle de frequência, informo que inexiste documento 
	• 

comprobatório de frequência de jornada de trabalho (Of. 99/2018— CM)"; 

47) CONSIDERANDO, que nada obstante a informação constante do item anterior, 

apesar da ausência de controle efetivo de carga horáda, os referidos servidores 

- (assessores jurídicos) usufruem compensação de serviços, sem comprovação específica 

(nós moldes dos demais servidores efetivos) de extrapolamento de jornada horária 

regular de atividade que permita o exercício do direito; 

48) CONSIDERANDO, outrossim, que não merece respaldo a argumentação de que os 

referidos servidores estão isentos do controle de frequência de jornada, notadamente 

sob argumento de éiue estão submetidos ao Estatuto da Advocacia e da Ordem dós 

Advogados do Brasil, no desempenho de atividades intelectuais, invocando-se portanto • 

independência funcional. A esse respeito, os advogados públicos se sujeitam não só ao 

' regime da Lei n.° 8.906/1.994, que dispõe sobre á Estatuto da Advocacia e a Ordem 

dos Advogados do Brasil, mas também ao .ró 	 mados, 

conforme a dicção do parágrafo 1.9, do artigo 39  da referida norma: 
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Art. 32  O exercício da atividade de advocacia no território brasileiro e 

a denominação de advogado são privativos dOs inscritos' na Ordem 

dos Advogados do Brasil (OAB). 

§ 12  Exercem atividade de advocacia,  sujeitando-se ao regime desta  
lei,  alérn do regime próprio a que se subordinem, os integrantes  da 

Advocacia-Geral _da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional, da 

Defensoria Pública e das Procuradorias e Consultorias Jurídicas  dos 

Estados, do Distrito Federal dos  Municípios e das respectivas 
entidades de administração indireta e fundacional.  

CONSIDERANDO o disposto no art. 7919, incisó,l, da Lei n..2  8.906 de 1994 (Estatuto 

da Advocacia) no sentido de que é direito do,advogado exercer, com liberdade, a 

profissão em todo ô  território nacional, não autoriza a conclusão de que o advogado 

empregado público ou privado, está imune ao controle de frequência, sob pena de 

incompatibilidade com o disposto pelo art. 20,2°  da mesma lei; 

CONSIDERANDO, ademais, que o comando a que se refere .o dispositivo 

supracitado (art. 72, inciso I,-Estatuto da Ordem), referente à liberdade intelectual, está 

diretamente relacionado à liberdade de exercer o seu ofício por todo o_pais, podendo 

atuar da melhor forma que lhe convier.  e aos seus clientes, desde que não cometa 

nenhum ato ilícito,  mas não relacionado a uma pretensa imunidade ao controle de 

frequência de ¡ornada; 

19Art. 79 São direitos do„advogado: 
I - exercer, com liberdade, a profissão em todo o território nacional; 

'20Art. 20. A jornada de trabalho do advogado empregado, no exercício da profiss 	 exceder 
a duração diária de quatro horas contínuas e a de vinte horas semanais, salvo 	 venção 

coletiva ou em caso de dedicação exclusiva. 
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CONSIDERANDO, além disso, que a independência funcional não pode justificar 

prejuízo ao interesse públièo e ao princípio da isonomia em relação aos demais 

servidores regidos pelo mesmo estatuto. Essa conclusão é justamente reforçada pelo 

resultado da Ação Direta de ,Inconstitucionalidade acima destacada, a qual declarou 
- 

manifestamente inválida qualquer tentativa de diferenciar servidores públicos no 

tocante ao dever de submissão a controle de frequência; 

CONSIDERANDO, nessa toada, que em,  sede de apreciação de mandados 'de' 

segurança impetrados pela Ordem dos Advogados do Brasil OAB, a jurisprudência do  

Tribunal Regional Federal da 42  Região é pacífica em estabelecer a necessidade do 

controle de jornada , dos Procuradores Municipais, em vista de inexistência de  

incompatibilidade com o Estatuto da Advocacia. Observe: 

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCURADOR MUNICIPAL. 
EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE CARGA HORÁRIA No, EXERCÍCIO 
DA PROCURADORIA. INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE COM O 
ESTATUTO DKADVOCACIA. 1. O próprio Estatuto da Advocacia (§ 1°, 
do artigo 39) estabelece que os integrantes das procuradorias dos 
Municípios sujeitam-se ao regime da Lei 8.906/94 (Estatuto da 
Advocacia), além do regime próprio a que se subordinem. 2. Não se 
verifica qualquer prova produzida pelo impetrante no sentida de que 
o controle de horário esteja causando dificuldade ou prejuízo ao 
exercício profissional dos advogados do Município. 3. As atribuiçóles 
do cargo podem compreender atividades que vão além do 
cumprimento de prazos processuais e audiências, algumas exigindo, 
inclusi,ve, a presença física do Advogado Público na Repartição. 4. A 
independência funcional não pode justificar prejuízo ao interesse 
público e ao •rind io da isonomia sem rela ão aos demais 

servidores regidos pelo mesmo estatuto. 5. Eventual e baraço ao 

exercício de outra atividade profissional concom 	e objeto 

dos presentes autos, e em primeiro lugar o profi 	 end 
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r 

ao •procuratorio municipal assumido livremente. .(TRF-4 — AC: 

50008768120164047008 PR 5000876-81.2016.404.7008, Relator: 

ALCIDES VETTORAllI, Data de Julgamento: 07/02/2017, TERCEIRA 

TURMA). 

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCURADOR 

MUNICIPAL. CONTROLE 4E JORNADA. DECRETO MUNICIPAL. 

• 

	

	INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. O controle da 	 

jornada de trabalho dos agentes públicos pelo Município decorre  

dos poderes hierárquico e regulamentar inerentes à Administração  

Pública, bem como da autonomia que lhe é garantida pela  

Constituição Federal quanto à organização de seu quadro funcional,  

nos termos do artigo 39, parágrafos 12 e 62  da CRFB;. • )? 
independência funcional não pode justificar prejuízo ao interesse 

público e ao princípio da isonomia em relação aos demais servidores 

regidos pelo mesmo regime._ (TRF4 5012077-22.2015.404.7003, 

QUARTA TURMA, Relator CANDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, 

juntado aos autos em 02/09/2016). 

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCURADOR MUNICIPAL. 

EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE CARGA HORÁRIA NO EXERCÍCIO 

DA PROCURADORIA. INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE COM O 

ESTATUTO DA ADVOCACIA. 1. O próprio Estatuto da Advocacia (§12, 

do artigo 32) estabelece que os integrantes das procuradorias dos 

Municípios sujeitam-se ao regime da Lei 8.906/94 (Estatuto da 

Advocacia), além do regime próprio a que se subordinem, no caso, a 

Lei Complementar 17/1993 (estatuto dos servidores públicos 

municipais). 2. Não se verifica qualquer prova produzida pelo 

impetrante no sentido de que o controle de jornada esteja causando 

dificuldade ou prejuízo ao exercício profissional dos advogados do 

Município. 3. As atribuiçãés do cargo podem compreender atividades 

que vão além do cumprimento de prazos processuais e audiências, 

algumas exigindo, inclusive, a presença física do Advogado Público na 

Repartição. 4. A independência funcional não' pode justificar 

prejuízo ao interesse público e ao princípio da isonomia em relação 

aos demais servidores regidos pelo mesmo regime. 5. Eventual 

embaraço ao exercício de outra atividade profissi 	con omitante.  

não é objeto dos presentes autos, e em primeiro 	o 4ro.sional 

deve atender ao.procuratório municipal assumido 	ente. ( 
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APELAÇÃO CÍVEL N2  5046182-34.2015.404.7000, 3P- TURMA, Des. • 

Federai MARGA INGE BARTH TESSIJER, POR UNANIMIDADE, JUNTADO 

AOS AUTOS EM 05/05/2016) 

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCURADOR MUNICIPAL. 

EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE CARGA.HORÁRIA.NO  EXERCÍCIO 

DA PROCURADORIA. INEXISTÊNCIA DÉ INCOMPATIBILIDADE COM O 

ESTATUTO DA ADVOCACIA. 1. O próprio Estatuto da Advocacia (§12, 

do artigo 32) estabelece que os integrantes das procuradorias dos 

Municípios sujeitam-se ao regime' da Lei 8.906/94 (Estatuto da 

Advocacia), além do regime próprio a que se subordinem, no caso, 

estatutário, previsto na Lei Municipal n. 2.215/1991. 2. Não se verifica 

qualquer prova produzida pelo impetrante no sentido de que o 

controle de jornada ' esteja causando dificuldade ou prejuízo ao 

exercício profissional dos advogados do Município. 3. As atribuições 

do cargo compreendem atividades que vão além do cumprimento de 

prazos processuais e audiências, algumas exigihdo, inclusive, a 

presença física do Advogado Público na Repartição. 4. A 

independência funcional não pode justificar prejuízo ao interesse 

público e ao princípio da isonomia'em relação aos demais servidores 

regidos pelo mesmo regime. 5. Eventual embaraço_ao exercício de 

outra atividade profissional concomitante não é objeto dos presentes 

autos, e em primeiro lugar o profissional deve atender ao 

procuratório municipal assumido livremente. (TRF4, APELRÉEX 

5035634-81.2014.404.7000, Terceira Turma, Relatora p/ Acórdão 

. Marga Inge Barth Tessler, juntado aos autos em 04/03/2016). 

Atente-se ainda'que a mesma interpretação viceja nos demais tribunais: 

• 

ADMINISTRATIVO. PROCURADOR AUTÁRQUICO. CONTROLE DE 

FREQÜÊNCIA POR MEIO DE PONTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE, 

SEGURANÇA DENEGA9A. 1. Em consonância coma jurisprudência 

firmada por esta Corte, "não há ilegalidade ou abuso no ato 

administrativo que disciplina o contróle de freqüência dos 

procuradores autárquicos por meio de ponto eletrônico, uma Vez 

que tal controle não impede e exercício de a 	uições ora do 

recinto da repartição, estando esse entendimen 	 ância 

com o disposto no art. 12  do Decreto 1.867/96 	 2 
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do Decreto 1390/95" (AMS 2000.01.00.081670-1/DF, Rel. 

Desembargador Federal Luiz Gánzaga Barbosa Moreira, Rel. Acor. 

Desembargador Federal Antônio Sávio De Oliveira Chaves, Conv. Juiz 

Federal Itelmar Raydan Evangelista, Primeira Turma, DJ p.15 de 

15/01/2007). 2. Apelação do INCRA e remessa oficial providas.TRF-1 

- AMS: 39305 DF 1999.34.00.039305-4, Relator: JUIZ FEDERAL MARK 

YSHIDA BRANDÃO, Data de Julgamento: 15/12/2011, 12  TURMA' 

SUPLEMENTAR, Data de Publicação: e-01F1 p.440 de 27/01/2012) ' 

ADMINISTRATIVO. PROCURADOR AUTÁRQUICO. CONTROLE DE 

FREQUÊNCIA ATRAVÉS DO PONTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. 

DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1. ALMEJAM AS POSTULANTES, 

BASEADAS NOS DECRETOS N 1.590/95 E 1.867/96, O PROVIMENTO 

JURISDICIONAL QUE AS AUTORIZE A CONTINUAREM REGISTRANDO 

SUAS FREQUÊNClAS EM FOLHA DE PONTO; NÃO SE SUBMETENDO AO 

CONTROLE MEDIANTE PONTO ELETRÔNICO, COMO FORMA DE 

JUSTIFICAR O RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO A QUE FAZEM JUS 

EM RAZÃO DO CARGO QUE OCUPAM 2. PERTENCENDO OS 

PROCURADORES AUTÁRQUICOS À CATEGORIA DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS, APLICAR-SE-ÃO A ELES AS DISPOSIÇÕES DO DECRETO 

1.590/95. NÃO SE ENQUADRANDO NOS CARGOS DISPENSADOS DO 

CONTROLE DE FREQUÊNCIA (ART. 6 2, PARÁGRAFO 7 2), SUA 

JORNADA DE TRABALHO DEVÉRÁ SER ACOMPANHADA ATRAVÉS 

DOS MECANISMOS CRIADOS PELO MENCIONADO DIPLOMA LEGAL, 

DENTRE ELES O "CONTROLE ELETRÔNICO" (ART. 6 2  , CAPUT). 3. AS 

DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO 42  , ART. 6 9, DECRETO 1.590/95 (E; 

POR CONSEQUÊNCIA, O ART. 3 9  DO DECRETO 1.867/96) -NÃO SE 

COADUNAM COM AS ATIVIDADES DAS DEMANDANTES, UMA VEZ 

QUE SUAS TAREFAS EXTERNAS SÃO DESEMPENHADAS EM CARÁTER 

EVENTUAL, PODENDO SEUS ATRASOS OU SAÍDAS ANTECIPADAS, EM 

FUNÇÃO DO INTERESSt DO SERVIÇO, SEREM ABONVOS PELA 

CHEFIA IMEDIATA (ART. 7 9, DECRETO 1.590/95). ADEMAIS, MESMO 

QUE HOUVESSE UMA MAIOR FREQUÊNCIA NA, REALIZAÇÃO DAS 

,REFERIDAS ATIVIDADES, PODERIA O SUPERIOR HIERÁRQUICO 

ADOTAR IDÊNTICO PROCEDIMENTO, ABONANDO AS SAÍDAS 

JUSTIFICADAS E NÃO PROCEDENDO A QUALQUER DESCONTO EM 

SEUS VENCIMENTOS: 4. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL PROVIDAS. 

SENTENÇA REFORMADA. (TRF-5 - AMS.  7820 RN 

2000.84.00.011998-4, Relator: Desembargad F ai Elio 

Pro 

• 
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28/05/2002, Segunda 'Turma, Data de Publicação: Fonte:.  Diário da 
Justiça - Data: 21/02/2003 - Página: 551) 

CONSIDERANDO, portanto, que o controle da jornada de trabalho dos agentes 

públicos decorre dos poderes hierárquico e regulamentar' inerentes à'Administração. 

' Pública, bem como da autonomia que lhe é garantida pela Constituição Federal quanto 

à organização de seu quadro funcional, nos termos do artigo 3921, parágrafos 12  e 62  da 

CRFB; 

CONSIDERANDO, além do mais, que, nos termos do artigo 82  da Lei n.2  1.964, de 

13 de agosto de 2.00722, que.dispõe sobre a estrutura organizacional e administrativa 

da Câmara Municipal de Toledo, a Assessoria Jurídica tem as seguintes competências' 

essenciais: 

Art. 8° - A Assessoria Jurídica tem as seguintes competências 
essenciais: 	- 

21Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de . 

administração e,remuneração de pessoal,' integrado por servidores 'designados pelos respectivos 
Poderes. 

§ 12 A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório ' 
observará 

1— a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira; 
II - os requisitos para a investidura 

III — as peculiaridades dos cargos; 

i...1 
§ 62 Os Poderes Executivo, legislativo e Judiciário publicarão anualmente os valores d subsídio e da 

remuneração dos cargos e empregos públicos. 

22Disponível 	 em: 

<http://www.toledo.pr.gov.brisaplisapl  documentos norma .uridica 26 texto inter.sso 27 
set. 2.018.  
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I - orientar, quanto aos aspectos de constitucionalidade e legalidade, 

as ações legislativas e administrativas; 

II - elaborar pareceres--  jurídicos sobre questões legislativas e 

administrativas; 

III - .propor e defender ações judiciais de interesse da Câmara 

Municipal; 

IV - "elaborar defesas e recursos em processos administrativos e 

judiciais; 	. 

V - assessorar as atividades legislativas e elaborar relatórios 

Conclusivos de comissões quando exigida fundamentação jurídica; " 

VI - outras que lhe sejam definidas regimentalmente ou em 

regulamento interno; 

55) CONSIDERANDO que, a partir da leitura do dispositiv6 ama, é possível concluir 

que as atividades realizadas são, em sua grande maioria, exercidas na própria 

repartição pública, tendo em vista que são reduzidos' os números de ações judiciais que 

envolvem a participâção da Câmara Municipal, especialmente considerando a ausência 

, 	de personalidade jurídica (a qual não se confunde com a personalidade judiciária, em 

que se preconiia que o ente somente, pode participar de processo judicial na defesa de 

direitos institucionais próprios"); 

23PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO 

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESTINADA A 

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. TEMA QUE NÃO SE REFERE A DIREITO/FUNÇÃO INSTITUCIONAL DA 

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. 1. A orientação desta Corte pacificou-se no sentido de 

que "a Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade.  judiciária, 

somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais" (Súmula 525/ST1). 

Esse mesmo entendimento é aplicável, mutatis mutandis, em relação a, Câmara Legislativa do Distrito 

Federal, pois, no caso, a discussão abrange a incidência de Contribuição previdenciária destinada a 

regime, próprio ,de previdência, ou seja, trata-se de tema que não guarda relação com as funções 

institucionais do Mencionado órgão distrital. 2.Acrescente-se que "doutrina e jurisprudência entendem 

que as Casas Legislativas - câmaras municipais e assembleias legislativas - têm apenas personalidade 

judiciária, e não jurídica. Assim, podem estar em juízo tão,somente na defesa de suas prerrogativas 

,institucionais" (AgRg no AREsp 44.971/GO, Ref. Ministro ARNALDO ESTE VES LIMA, P.RIMEI A TURMA, 

julgado çm 22/05/2012, ale 05/06/2012; AgRg ha PET no REsp 1394036/RN, R 	mis 	MAURO 

CAMPBELL MAR-QUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 17/03/201 	 PET nó 

REsp 1389967/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgad 	 Je 

s' 
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56) ,CONSIDERANDO, por ,sua vez, que as atribuições dos Advogados do Poder 

Executivo Municipal, conforme Decreto 523/2.0072 , são, em síntese: 

Examinar, e revisar processos, cie acordo com a área de atuação; • 

Defender judicial ç extrajudicialmente -os interesses da Administração 

Direta, Autárquica e Fundacional do Município; Proceder à execução 

e à cobrança extrajudicial da dívida ativa do Município; Prestar 

consultoria e•assessoramento jurídico no âmbito da Administração 

Direta, Autárquica e Fundacional do Município; Analisar a legislação e 

orientar a sua aplicação no âmbito da InstituiçãO; Exercer o controle 

de legalidade dos atos da Administração Pública Municipal; Pesquisar, 

analisar e interpretar a legislação, regulamentos, doutrina e 

jurisprudência; Proceder a organização do arquivo jurídico do 

Município, orientando sua organização; Analisar e elaborar minutas 

de contratos, convênios, petições, ceintesta0es, réplicas, memoriais e 

demais documentos de natureza jurídica, bem como de outros 

12/05/2016). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1618510/DF, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, Die (1/03/2017). 

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

DE 2015. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES 

PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. MUNICÍPIO. CÂMARA DE VEREADORES. AUSÊNCIA DE 
PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. DÉBITO PERTENCENTE AO ENTE POLÍTICO. CERTIDÃO NEGATIVA 
OU CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. EMISSÃO APENAS PARA A PREFEITURA 
MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na 
sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do 
provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-Se o Código de Processo Civil de 2015. 

II — Esta Corte tem entendimento consolidado segundo o qual "a Câmara de Vereadores não possui 

personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para 

defender os seus direitos institucionais", nos termos da Súmula n. 525,/STJ. 	ivo caso, considerando.  

ser o Município responsável pelas dívidas contraídas pela Câmara de Vereadores e a existência de divida 

tributária desta, é legítima a recusa da Fazenda Nacional de expedir a Certidão Negativa de Débito - CND 

ou a Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa - CPD-EN em favor da Municipalidade. IV - O 

Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - 

Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1404201/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 15/09/2016, ale 26/09/2016). 
24Dispõe sobre as atribuições e funções inerentes a carreiras integrantes do ,ano e Cargos e 

Vencimentos para os servidores municipais de Toledo. Disponível em: 

dittp://www.toledo.pr.gov.br/sapl/sapl  documentos/norma iuridica 4062 texto 

set. 2.018. 
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ajustes de interesse do Município; Propor ações judiciais; Analisar 
e/ou elaborar minutas de leis, decretos e outras modalidades 
normativas; Analisar proposições de lei elaboradas 'pelo Poder 

Legislativo Municipal; Emitir informações, pareceres jurídicos e outros 
sobre assuntos dé interesse do Município; Auxiliar nos trabalhos das 

comissões instituídas; Preparar relatórios, planilhas, informações para 
expedientes e processos sobre materia,Própria do Órgão e proferir 

despachos interlocutórios e preparatórids de decisão superior; Atuar 
em audiências .e julgamentos de interesse do Município; Participar, 
conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, 
eventos, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; 
Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de 
equipamentos programas de informática; Elaborar relatórios; Outras 
atividades correlatas. 

57) CONSIDERANDO, inclusive, que na formalização do TERMO DE AJUSTAMENTO. DE 

CONDUTA N. 05/2.01825, formalizado pelo Ministério Público do Estado do Paraná, 

por intermédio do seu PI-bimotor de Játiça da 4É Promotoria de Justiça da Comarcasie 

Toledà e o Município de Toledo, destacou-se que "considerando, relativamente às 

peculiaridades do exercício do cargo de Advogado, que nada obstante as atribuições 

envolverem desemp.  enho, de atividade intelectual que não pode estar sujeita à 

interrupção em razão de horário de serviço, incluindo .párticipação em audiências 

judiciais que igualmente não apresentam termo certo de duração (e que inclusive não 

acarretam cômputo de horas extraordinárias), ainda assim a condição de servidores  

, 25-EMENTA: MUNICÍPIO DE TOLEDO - ADICIONAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO 

(HORAS EXTRAS) - (A) NECESSIDADE DE APRIMORAMENTO DOS MEIOS DE CONTROLE DE FREQUÊNCIA 

\ DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - (B) AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO 

BIOMÉTRICO OU DE TECNOLOGIA SUPERIOR - (C) SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO EM TODAS AS 

UNIDADES DE COLETA DE FREQUÊNCIA- (D) SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO SITUADO PRÓXIMO AO 

LOCAL DE TRABALHO DOS SERVIDORES - (E) LIMITAÇÃO 9E HORAS EXTRAS A SEREM REALIZADAS PELO 

FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL; (F) REORGANIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

MEDIANTE REDISTRIBUIÇÃO PA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA MEDIANTE REDISTRI ÇÃO 	LOTAÇÃO.  
DE SERVIDORES OBJÉTIVAN.  DO SUPRIR A AUSÊNCIA bE AGENTES PÚBLICOS EM SET 	 OS CO 

NÚMERO INSUFICIENTE DE SERVIDORES - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUT 
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, 

públicos efetivos exige da Administração Pública grqanização de frequência de 

serviço, mesmo que diferenciada, compatível com  as nuances deste serviço público"; 

• 

CONSIDERANDO que, da mesma forma, consignou-se no parágrafo segundo, da 

cláusula décima do TAC n.° 05/2.018 que "o Município de Toledo adotará critério 

diferenciado para controle de frequência.  de exercentes do -cargo de Advogado, 

compatível com o desempenho de atividade intelectual e dever de participação em 

audiências judiciais inerentes aó exercício da profissão"; 

CONSIDERANDO, outrossim, que também nos termos do resultado da Ação Direta 

de lnconstitucionalidade n2  N. 1.490.584-7, os Advogados do Poder Executivo 

Municipal também deverão submeter-se ao controle geral de freqüência no serviço 

público, por intermédio de registro biométrico dy, entrada e saída, de tal forma .que o 

referido controle diferenciado somente poderá ocorrer por via de exceção, e somente 

nos moldes já adotados para os servidores públicos em geral, justamente por serem os 

profissionais advogados servidores públicos efetivos, acautelando-se assim a 

ocorrência de violação ao pfincípio da isonomia; 

CONSIDERANDO, portanto, que a alégação de desempenho de atividade 

intelectual não dispensa os servidores Assessores Jurídicos, sejam lotiados no Município 

de Toledo ou na Câmara Municipal,, do cumprimento integral da jornada e não impede 

o registro do controle de ponto; • 
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CONSIDERANDO que, igualmente, o Ministério 'Público do Estado do Paraná, por 

intermédio 'do seu Grupo Especializado .na Proteção ao Patrimônio Público e no •  

Combate à Improbidade — GEPATRIA (Londrina) expediu .a Recomendação 

Administrativa n.° 01/2.01726, ao Prefeito do Município de Londrina, determinando o 

controle,  de jornada de trabalho dos Procuradores do Município de Londrina, por meio 

da implantação de instrumentos que assegurem o.  registro de jornada de todos, 

respeitando-se a carga horária estabelecida a legislação municipal correspondente; 

CONSIDERANDO que o cumprimento efetivo da jornada de trabalho dos servidores 

públicos constitui elemento indispensável à qualidade Cios serviços prestados à 

população, bem como à satisfação do interesse público: 

RECOMENDA 

ao Sr. LUCIO DE MARCHI, PREFEITO MUNICIPAL e ao Sr.  RENATO ERNESTO  

REIMANN, PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE TOLEDO/PR, 

a devida análise das -considerações ora apresentadas pelo Ministério Público, a fim de 

PROMOVAM TODAS AS MEDIDAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA QUE, ATÉ A 

DATA IMPRORROGÁVEL DE 30' (TRINTA) DE NOVEMBRO DE 2.018, 'SEJAS  

IMPLEMENTADO EM CARÁTER OBRIGATÓRIO O CONTROLE DE JORNADA E - 

FREQUÊNCIA PARA TODOS OS SERVIDORES MUNICIPAIS INCLUINDO PORTANTO OS 

EXERCENTES DE FUNÇÃO GRATIFICADA E DOS CARGOS DE ADVOGADO AS ESSOR 

26 Disponível 	em: 	• <http://apps.mpprsnp.briprompPul3lico/ConsultaRecom 	car ist. eam? 
idPromotoria=14116&idComarcaPeimo.78&numDocumento=8do  ic=and&cid= 	 8 

set. 2.018. 
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JURÍDICO ASSIM COMO TAMBÉM PARA OS AGENTES INVESTIDOS NOS CARGOS EM  

COMISSÃO, DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO AO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE 

TOLEDO/PR, MEDIANTE REGISTRO NO SISTEMA DE PONTO BIOMÉTRICO OU. DE 

TECNOLOGIA SUPERIOR, NOS MESMOS MOLDES JÁ ADOTADOS PARA OS AGENTES 

PÚBLICOS EM GERAL (PRINCÍPIO DA ISÕNOMIA) respeitando-se portanto os efeitos da 

coisa julgada decorrente do julgádo da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.2  

,1.490.584-7, ajuizada pela Procuradoria-Geral de 'Justiça do Ministério Público .do 

Estado do Paraná, em face do dispositivo art. 25, §22  (parte final) da Lei Municipal n2  

¥1.822/99, diante da eficácia erga om.nes e efeito vinculativo. 

, 

I — O Sr. Prefeito Municipal e o Sr. Presidbnte da Câmara de Vereadores deverão 

informar se aceitarão a presente Recomendação Administrativa até a data de 9 de 

novembro de 2.018, informando-se, em caso de resposta positiva, as providências que 

serão encetadas. 

II — Outrossim, independentemente da aceitação, deverá ser promovida a digitalização 

e inserção deste documento no Portal da Transparência dos Órgãos Municipais, a fim 

de 'ciar publicidade, permitindo déste modo o seu conhecimento, e fiscalização pelos 

próprios agentes públicos, e controle pela população. 

III — Assévera-se que a inobservância desta Recomendação permitirá ao Ministério 

Público a adoção das medidas legais, extrajudiciais e judiciais,, necessárias a fim de 

,assegurara sua implementação. 	. 

Sra. Assessora Jurídica:  

Digitalize-se o documento‘para fim de inclusão no acervo virtual de Recomendações 

Administrativas. 

Após, encaminhe-se Via e-mail cópia desta Recomendação Administra &a aos 

Vereadores do Município de,Toledo, bem como à Presidência do Observa 
4, 9 9  

4! Promotoria de Justiça da Comarca de Toledo 
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Publique-se esta Recomendação Administrativa, inclusive no átrio das Promotorias 

de Justiça. 

. - 
Registre-se no sistema PRO-MP. 

MINisTÉRIO PÚBLICO 
do Estado do Paranci 

#12  PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TOLEDO 

; 	PROMOTORIA DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO, PÚBLICO 

Toledo, Presidência do Sindicato dos Servidores Públicos Municibais de Toledo, e a 

Controladoria de Controle Interno de Toledo. Informe-se nos autos. 

Sra. Oficiala de Promotoria: 

a) Junte-se esta Recomendação Administrativa ao correspondente procedimento 

instaurado nos termos da Portaria n° 134/18; 

MB 

4? Promotoria de Justiça da Comarca de Toledo 	 Sandres Sponholz 

Promotor de Justiça 

30 



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Estado do Paraná 

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA n° 669/2018 

Em vista do oficio n° 1001/2018 — 4PJ/GAB que encaminha a 

Recomendação Administrativa n° 23 de 2018, determino ao Departamento 

Administrativo que faça a digitalização desta e dê ciência aos Senhores Vereadores. 

Após retorne à Recomendação à esta Presidência para decisão. 

Toledo, 26 de outubro de 2018. 

Renat 	ann 

Presidente da Câmara Municipal 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049- CEP 85900-030 

Fone (45) 3379-5900 - Fax (45) 3379-5913 
~. toledo, pr. leg • br 



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Estado do Paraná 

INFORMAÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

Toledo, 30 de outubro de 2018. 

Protocolo: 2523, de 26 de outubro de 2018; 
Assunto: Ofício n° 1001/2018 — 4PJ/GAB — Recomendação Administrativa 

23/2018 
Solicitante: Sandres Sponholz 

Senhor Presidente, 

Conforme Despacho da Presidência n° 669/2018, que determinou ao 
Departamento Administrativo a digitalização da Recomendação 23/2018 e a 
ciência aos vereadores. 

Informo que a recomendação 23/2018 está disponível no Portal da 
Transparência, que foi dado ciência aos vereadores conforme pagina seguinte. 

Respeitosamente, 

r 	- 
• AU .ts5  - -G10 LAVAGNOLI 

Alente Legislativo 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049- Centro - CEP 85900-030 

Fone (45) 3379-5900 - Fax (45) 3379-5901 
www.toledo.pr.leq.br  
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Declaro que estou ciente da disponibilização do seguinte documen 

Portal da Transparência 

(disponível no site da Câmara / Portal da Transparência): 

Recomendação Administrativa n° 23/2018 

GAB NOME DATA ASSINATURA 

1 
Sebastião da Silva Bens Neto 29A° ,  

Helena Alvarenga da Silva 0/9 )1/0 

Sérgio Roberto Ferreira  
/ 

Lenilson Fontoura Lopes pgV/90 
1110  

4 	1":0,..0 	,• 

Thiago Sheron 9_° \\o . . . . •imirf. ----sio . ! --4  r re ar  
Elizete Dias Barbosa 29 /10 t.,—.0•4111.  

Irineu Gilmar Hennig  
8 

Ivanete de A. Dal Cartel Dflir0  

9 
Altamir Sarmento da Silva gf i) 1 D _ .. iir - 

10 
Fabio Alexandre Grego 25/h° 

__---.4.1,W" - ., . . - ,. 8. l, , 8 8  • 
11  

José Carlos de Oliveira 9 4 (j, i  e 111 

12 Geni Fabris 'i' /4-0 e - ai  
13  

Rosselane Liz Giordani 2.9 /1 • 41111vr i __,,,A4  

14 
Manoel Junior D. Rosa de Lima -WO 

4ptí 
(Pd 

15  Michel Henrique Niedermeyer 2:3/ 40 
I 

li,t,jj 	:(14(-1.,1e-1  
16 

Daniel Ricardo Jochims .23/10 
17 

Renata Torino c2 00in  
18 

Rodrigo André Antoniassi 023/1048 . !, • 	 44-~4.4f, ,,, r,  

19  Lair Machiavelli — '4Atiyao, 099  1/0 
/ 



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Estado do Paraná 

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA n° 704/2018 

Em atenção ao ofício n° 1001/2018 — 4 PJ, determino ao Departamento 

Administrativo que confeccione resposta com ao Senhor Promotor com o que segue: 

Assunto: Resposta ao oficio 1.001/2018 — 4PJ/GAB 

Senhor Promotor, 

Em consideração ao contido na Recomendação Administrativa n° 
23/2018, informa-se que esta Casa, diante dos termos do Acórdão n° 1.490.584 
proferido na Ação Direta de lnconstitucionalidade, observará o determinado na 
legislação local. 

Comunica-se, ainda, que esta Casa dentro de sua esfera de 
competência, já adotou medidas para cumprimento do decidido, como a edição do Ato 
n° 24.2015 e, realiza estudos para implementação de novas medidas administrativas. 

Atenciosamente, 

Toledo, 09 de novembro de 2018. 

\rikRenat ‘ 	ann 

Presidente da &ria ka Municipal 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049- CEP 85900-030 

Fone (45) 3379-5900 - Fax (45) 3379-5913 
www.toledo.pr.leg.br  
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RENAt 	IMANN 
Presidente da Cê ára Municipal 

031 

CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 

Estado do Paraná 

Oficio n° 132/2018 - CM 

Toledo, 9 de novembro de 2018. 

A Sua Excelência o Senhor 
SANDRES SPONHOLZ 
Promotor de Justiça 
Rua Almirante Barroso, 3200- Centro 
Toledo — PR 

Assunto: Resposta ao ofício 1.00112018 — 4PJ/GAB 

Senhor Promotor, 

Em consideração ao contido na Recomendação Administrativa n° 
23/2018, informa-se que esta Casa, diante dos termos do Acórdão n° 1.490.584 
proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade, observará o determinado na 

legislação local. 

Comunica-se, ainda, que esta Casa dentro de sua esfera de 
competência, já adotou medidas para cumprimento do decidido, como a edição do 
Ato n° 24.2015 e, realiza estudos para implementação de novas medidas 

administrativas. 

Atenciosamente, 

Página 1 de 1 

Centro Civico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049- CEP 85900-970 

Fone (45) 3379-5900 
www.toledo.pr.leg.br  



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Estado do Paraná 

0000'.7 

INFORMAÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

Toledo, 12 de novembro de 2018. 

Protocolo: 2523, de 26 de outubro de 2018; 
Assunto: Recomendação Administrativa n° 23/2018; 
Solicitante: Ministério Público — 4PJ 

Senhor Presidente, 

Conforme Despacho da Presidência n° 704/2018, de 9 de novembro 
de 2018, informo que foi confeccionado o Ofício n° 132/2018-CM em resposta ao 
Ministério Público, o qual foi entregue na mesma data, conforme cópia na folha 
36. 

Respeitosamente, 

Valmir Alves de Moura 
Coordenador do Departamento Administrativo 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049- Centro - CEP 85900-030 

Fone (45) 3379-5900 - Fax (45) 3379-5901 
www.toledo.pr.leq.br  



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Estado do Paraná 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA n° 718/2018 

Uma vez respondido ao Ministério Público, determino: 

ao Senhor Diretor-Geral desta Casa, para com o auxílio do Departamento 

Administrativo, da Controladoria e da Assessoria Jurídica desta Casa, que 

adotem/recomendem a adoção das necessárias medidas para atendimento ao disposto 

no art. 25 da Lei 1.822, de 5 de maio de 1999; 

ao Departamento Legislativo, para que adote as necessárias 

providências para dar cumprimento ao decidido na ADIN 1.490.584-7 do TJPR; 

ao Departamento Administrativo, para que solicite informações ao Chefe 

do Poder Executivo, acerca da ausência da prestação de informações solicitadas no 

ofício de protocolo n° 1.790/2017. 

À todos, fixo o prazo máximo de 10 (dez) dias. 

Sala da Presidência, 20 de novembro de 2018. 

RENA 	IMANN 
Presidente da 	ra Municipal 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049- CEP 85900.030 

Fone (45) 3379-5900 - Fax (45) 3379-5913 
www.toledo. pr. leg, br 



“. 	CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Estado do Paraná 

Ofício n° 794/2018 — DCM 

Toledo, 20 de Novembro de 2018. 

'AOtePartamento Administrativo 
Câmara Municipal de Toledo 
NESTA 

Senhor Coordenador 	• 

Assunto: providencias. 

Considerando os protocolos n°2523/2018, e despacho da presidência 
n°718/2018, no qual solicita ao Diretor-Geral junto com a Assessoria Jurídica e a 
Controladoria e os Departamentos Legislativo e Administrativo para sejam, adotadas 
medidas parta atendimento ao disposto no artigo 25 da lei 1.822, de 5 de maio de 
1999. 

Considerando o despacho da presidência encaminho ao Departamento 
Administrativo para que solicite informações sobre as medidas acerca das 
informações solicitadas no protocolo n°1790/2017. 

Conforme solicitado o mesmo departamento adote/recomendem a 
adoção das necessárias medidas para atendimento no dispositivo requerido. 

Atenciosamente; 

,c) skark",à 
Icidio Róques Pastório 

Diretor-Geral 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049 - Centro CEP 85900-030 

Fone (45) 3379-5900 - Fax (45) 3379-5913 
www.toledo.pr,leg.br  



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
000040 

Estado do Paraná 

INFORMAÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

Toledo, 27 de novembro de 2018. 

Protocolo: 2523, de 26 de outubro de 2018; 
Assunto: Ofício n° 1001/2018 — 4PJ/GAB; 
Solicitante: Promotor Sandres Sponholz. 

Senhor Diretor, 

Considerando vossa solicitação no Ofício n° 794/2018 — DCM, 
informo que: 

Fora encaminhada cópia digital de todo processo (folhas 1 à 39), 
ao Departamento Legislativo, para que o referido departamento adote as 
necessárias providências para dar cumprimento ao decidido na ADIN 1.490.584-7 
do TJPR; 

Fora confeccionado Oficio n° 144/2018 - CM, e protocolizado 
junto ao Poder Executivo sob o protocolo n° 53846/2018, conforme cópia anexa, 
solicitando informações acerca do andamento processual da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade n° 1490584-7-0E, além de esclarecimentos referentes à 
ausência de prestação de informações solicitadas no Oficio n° 126/2017-CM. 

Sendo estas as medidas tomadas até o momento, encaminho o 
processo para vossa ciência do andamento processual. 

Respeitosamente, 

VALMIR ALVES DE MOURA 
Coordenador do Departamento Administrativo 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049- Centro - CEP 85900-030 
Fone (45) 3379-5900 - Fax (45) 3379-5901 

www.toledo.pr.led.br  



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Estado do Paraná 

000041 

Oficio n° 144/2018 - CM 

Toledo, 26 de novembro de 2018 

A Sua Excelência o Senhor 
LUCIO DE MARCHI 
Prefeito do Município de Toledo 
Nesta Cidade 

Assunto: Informação referente ao Ofício n° 126/2017-CM. 

Senhor Prefeito, 

Conforme disposto no inciso XXVI do artigo 17 da Lei Orgânica do 
Município de Toledo, é da competência exclusiva da Câmara Municipal de Toledo 
solicitar informações e requisitar documentos ao Executivo sobre quaisquer assuntos 

referentes à administração municipal. 

Da mesma forma, conforme disposto no inciso XVI do artigo 55 da Lei 
Orgânica do Município de Toledo, compete privativamente ao Prefeito Municipal 
prestar à Câmara as informações requeridas e enviar-lhe os documentos solicitados, 

no prazo de trinta dias. 

Usando de competência exclusiva da Câmara, no dia 23 de agosto de 
2017, foi encaminhado ao Poder Executivo, em anexo, o Ofício n° 126/2017-CM, de 
22 de agosto de 2017, solicitando informações acerca do andamento processual da 
Ação Direta de lnconstitucionalidade n° 1490584-7-0E, porém este Poder Legislativo 

não obteve resposta até o presente momento; 

Assim, considerando o Ofício n° 1001/2018/4PJ/GAB, de 26 de outubro 
de 2018, no qual o Promotor de Justiça do Ministério Público, Sandres Sponholz, 
encaminhou a Recomendação Administrativa n° 23/2018; 

Solicito, novamente, informações acerca do andamento processual da 
Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 1490584-7-0E, além de esclarecimentos 
referentes à ausência de prestação de informações solicitadas no Ofício n° 

126/2017-CM. 

Atenciosamente, 

RENA 	MANN 
Presidente da d'sR ãra Municipal 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049- CEP 85900-970 

Fone (45) 3379-5900 
www toledo. .le .br 

Muni c i pi o de Toledo 
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CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Estado do Paraná 

000042 

Oficio n° 126/2017 - CM 

Toledo, 22 de agosto de 2017. 

A Sua Excelência o Senhor 
LUCIO DE MARCHi 
Prefeito do Município de Toledo 
Nesta Cidade 

Assunto: Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 1490584-7 -OE 

Excelentíssimo Senhor Prefeito, 

Considerando ofício 0793/2017 do Tribunal de Justiça e fotocópias do 
acordão extraídas dos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 1490584-7 — 
0E, cópias em anexo, •e a informação de nosso Departamento Legislativo que 
inexiste nesta Casa de Leis inform 	

do trânsito em julgado desta ADIN, solicito 

ao Poder Executivo que nos municie com informações acerca do andamento 

processual da referida ação. 

Atenciosamente, 

RENA R I ANN 
Presidente da m a Municipal 

çadibl 
.31,012 101°. 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049 - CEP 85900-970 

Fone (45) 3379-5900 
www.toledo.Pr.lechbr  



Respeito 	ente, 

%G 000043 
O / 02,o/ } 

40 et 	CCNI, 

Cám ara 40u nicipal de Todo 

ESTADO...DÓ RARMA" 

TRIBUNAL DE -JUSTIÇA 
nPÁRTAMENTO JUDICIÁRIO: EbTADO D PAR,114. 

• 

POO.ÉR J.0.61t 

Curitiba, 1 de agosto de 2017. 

Of. 0793/2017 - OE 

A Sua Excelência o Senhor 

Vereador RENATO ERNESTO REIMANN 
Presidente da Câmara Municipal de Toledo 

Rua Sarandi, n° 1049 
85900-970 -TOLEDO- PARANÁ 

Senhor Presidente 

Encaminho a Vossa Excelência, para ciência, fotocópias do 

acordão extraídas dos autos de Ação DIreta de 

Inconstitucionalidade nQ 1490584-7 - OE, do Foro Central da 
Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, em que figuram, 

como autor, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, e, 
como interessados, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO E OUTRO, 
em que os Desembargadores integrantes do órgão Especial do 

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de 
votos, julgou procedente a ação, nos termos do voto do relator. 

Bel. MARIA APAR -IDA ANDRA E RIBAS 

Chefe da Divisão do Órgao special do TJ/PR 

c- 



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Estado do Paraná 

Ofício n° 813/2018 — DCM 

Toledo, 27 de Novembro de 2018. 

Ao Departamento Administrativo 
'Cariiarà Municipal de Toledo 
NESTA 

Assunto: Recomendação de medidas 

Considerando que solicitei a juntada do protocolo n° 2748/2018 a este 
protocolo n° 2523/2018 e considerando o teor do protocolo 2748/2018, solicito ao 
Departamento Administrativo que recomende medidas para atendimento ao disposto 
no art. 25 da Lei 1.822, de 5 de maio de 1999. 

Atenciosamente; 

Al idio Roq s Pastório 
Diretor-Geral 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049 -Centro - CEP 85900-030 

Fone (45) 3379-5900 - Fax (45) 3379-5913 
www.toledo.pr.leg.br  



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDD, , 
Estado do Paraná 	 N1.7,2  0Z4418p4DIS 

,Z3/ 441204.2-09=29 

Ofício n° 027.2018/AJ-CM OrnaraM6njcioaj de Toled( 

000045 ty• 
Toledo, 22 de novembro de 2018. 

Excelentíssimo Senhor 
RENATO ERNESTO REIMANN 
Presidente da Câmara Municipal de Toledo 
Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Toledo - Paraná 

Assunto: Adoção de providências 

Senhor Presidente, 

Tendo na data de ontem, participado de reunião com a Diretoria-Geral, 
Coordenador do Departamento Administrativo e Controladoria Interna, desta Casa, 
tomamos a ciência de vossa determinação para atendimento ao disposto na decisão 
proferida pelo TJPR na ADIN n° 1.490.584. 

No entanto, na forma do inc. XI do art. 7° da Lei n° 8.906/94, é direito 
destes advogados, reclamar, verbalmente ou por escrito, perante qualquer juízo, 
tribunal ou autoridade, contra a inobservância de preceito de lei, regulamento ou 
regimento. 

E, há grave violação da lei, na Recomendação Administrativa n°23/2018 
expedida pela 4a  Promotoria de Justiça da Comarca de Toledo, a qual objetiva, dentre 
outras medidas, que esta Casa de Leis implante controle de jornada biométrica aos 
seus advogados. 

Para tanto, considerações são necessárias a este respeito: 

	

04.1 	a declaração de inconstitucionalidade de dispositivo do Estatuto dos 
Servidores Municipais de Toledo envolve tão somente o controle de jornada dos 
cargos comissionados; não há, na decisão do TJPR qualquer alusão aos advogados 
desta Casa. O Ministério Público local, incluiu, indevidamente os advogados na 
referida Recomendação. 

	

04.2 	há, ainda a invocação, como fundamento para dita medida, do princípio 
da isonomia para justificar o controle por ponto biométrico, alegando que os 
advogados devem ser tratados da mesma forma que os demais servidores munic p s 

Centro Cívico Presidente Tancredo Nev 
Rua Sarandi, 1049- CEP 85900-970 

Fone (45) 3379-5900 - Fax (45) 3379-5913 
www.toledo.pr.leg.br  



CAMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
'008et? 	, Estado do Paraná 	

1300046,4, 
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Entretanto, esse entendimento parte de premissa equivocada. De fato, os iguais 
devem ser tratados de forma igualitária. Entretanto, os que estão em situação desigual 

" devem ser tratados de forma desigual. 

	

04.3 	nesse sentido, os servidores públicos ocupantes do cargo de advogado 
não estão em situação igual aos demais servidores municipais. 

	

04.4 	é que nos termos da Constituição Federal de 1988, os advogados estão 
em situação idêntica aos Procuradores Federais e Estaduais, aos Defensores 
Públicos e Promotores, uma vez que todos são Essenciais à Justiça, estando, 
inclusive, enquadrados no mesmo Capítulo. De se ver: 

CAPÍTULO IV 
DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA 
(Redação dada pela Emenda Constitucional n° 80, de 2014) 
Seção I 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à 
função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem 
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis. 
(—) 

Seção II 
DA ADVOCACIA PÚBLICA 
(Redação dada pela Emenda Constitucional n° 19, de 1998) 

Art. 131. A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou 
através de órgão vinculado, representa a União, judicial e 
extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que 
dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de 
consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. 
(...) 

Seção III 
Da Advocacia 
(Redação dada pela Emenda Constitucional n° 80, de 2014) 

Art. 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo 
inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos 
limites da lei. 

Seção IV 
Da Defensoria Pública 
(Redação dada pela Emenda Constitucional n° 80, de 2014) 

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à 
função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e 
instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orienta 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neve 
Rua Sarandi, 1049 - CEP 85900-970 

Fone (45) 3379-5900 - Fax (45) 3379-5913 
www.toledo.pr.leg.br  



Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049- CEP 85900-970 
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jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os 
graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de 
forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso UOCIV do 
art. 5° desta Constituição Federal. 	(Redação dada pela Emenda 
Constitucional n° 80, de 2014) (grifado)1  

	

04.5 	nesse sentido, vislumbra-se que os advogados não estão em igualdade 
com os demais servidores públicos, mas sim com os próprios Promotores de Justiça, 
Procuradores da União, Estados e Distrito Federal, os quais não possuem qualquer 
tipo de controle jornada, menos ainda controle biométrico de entrada e saída. 

	

04.6 	logo, quando se fala no princípio da isonomia, deve-se comparar os que 
estão em situações iguais - advogados, procuradores, defensores públicos, 
promotores - não devendo ser feita a comparação com os demais servidores públicos 
municipais, os quais estão submetidos ao controle de jornada. 

	

04.7 	ademais, os advogados desenvolvem serviço intelectual diferenciado, 
possuindo uma série de responsabilidades que ultrapassam a carga horária de 04 
horas diárias e 20 semanais. 

	

04.8 	além disso, além de audiências que são fixadas fora de sua carga horária 
normal, como, por exemplo, às 13h0Om ou 18h00m, há também a necessidade de 
acompanhamento de audiências públicas realizadas em horário fora do expediente, 
acompanhamento das sessões ordinárias e extraordinárias, que por vezes podem 
extrapolar a jornada; em todos estes aspectos, o controle de jornada biométrico torna-
se incompatível com as nossas atividades. 

	

04.9 	deve-se destacar também, que com a implantação do processo 
eletrônico judicial, com vencimentos dos prazos até às 00:00 diárias, muitos prazos 
são cumpridos pelo advogado em finais de semana e/ou após o horário de expediente. 

	

04.10 	e, isso ocorre, porque é o advogado que está cadastrado no processo e 
o mesmo responde diretamente pelo seu cumprimento, não sendo justificativa para o 
juízo a alegação de encerramento do horário de trabalho, uma vez que eventual 
manifestação no dia seguinte não tem valor processual. 

	

04.11 	portanto, independentemente das horas trabalhadas, o advogado é 
responsável pelo cumprimento de todas os seus atos praticados nos processos 
judiciais. 

	

04.12 	por esses motivos, é fácil concluir que a atividade de advogado é 
incompatível com o controle de jornada. É, neste sentido o que foi exposto pela Ordem 
dos Advogados do Brasil, decisão anexa: 

Processo: 23903/2017 - COMISSÕES Requerente: Carlo 
Endrigo Peron Descrição: Informações sobre Mandado de 

1 Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Constituição da 
República 	Federativa 	do 	Brasil 	de 	1988. 	Disponível 	em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>Acesso 	m• 
1.11.2018. 



O advogado jamais poderá prever o volume de intimações judiciais que 
serão publicadas em determinado momento (agravadas pela cresce 
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Segurança Coletivo — Controle Ponto Ementa: ADVOCACIA 
PÚBLICA. ATIVIDADE DE ADVOGADO. FUNÇÕES 
EXERCIDAS FORA DO AMBIENTE DE TRABALHO. 
MALEABILIDADE NECESSÁRIA PARA O COMPLETO 
EXERCÍCIO DA FUNÇÃO SOCIAL. INDEPENDÊNCIA 
FUNCIONAL. SÚMULA 02/CFOAB. CONTROLE PONTO. 
IMPOSSIBILIDADE. ATO OFENSIVO À DIGNIDADE DA 
ADVOCACIA. ATIVIDADE QUE EXIGE FLEXIBILIDADE DE 
HORÁRIO. SÚMULA 09/CFOAB. JURISPRUDÊNCIA 
DOMINANTE SOBRE O TEMA. VIOLAÇÃO DO PRINCIPIO DA 
ISONOMIA. 

	

04.13 	a decisão acima está em consonância com a Súmula 09, do Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil: Súmula 09 - O controle de ponto é 
incompatível com as atividades do Advogado Público, cuja atividade intelectual 
exige flexibilidade de horário. 

	

04.14 	Embora a decisão esteja anexada ao presente oficio, cumpre 
transcrever alguns trechos, para melhor entendimento: 

Acrescente-se a tudo isso, a possibilidade trazida pela Lei Federal 
11.419/06 que criou o processo eletrônico. Além de atribuir ao advogado 
as funções que antes eram do cartório, criou a figura do "advogado 24 
horas por dia, 7 dias por semana". Com o processo eletrônico, não há 
mais restrição de horário nem de local para a prática dos atos 
processuais. 

Art. 10. A distribuição da petição inicial e a juntada da contestação, dos 
recursos e das petições em geral, todos em formato digital, nos autos de 
processo eletrônico, podem ser feitas diretamente pelos advogados 
públicos e privados, sem necessidade da intervenção do cartório ou 
secretaria judicial, situação em que a autuação deverá se dar de forma 
automática, fornecendo-se recibo eletrônico de protocolo. § 1° Quando 
o ato processual tiver que ser praticado em determinado prazo, por meio 
de petição eletrônica, serão considerados tempestivos os efetivados até 
as 24 (vinte e quatro) horas do último dia. 

Indiscutível, portanto, que a flexibilidade de horário e a possibilidade de 
exercer seu múnus público em diversos locais fora de um escritório ou 
repartição pública e fora do horário de expediente são inerentes, hoje, a 
uma boa atividade advocatícia. 

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro já reconheceu que "É 
consabido que o Procurador desloca-se durante o horário de expediente 
para realizar audiências ou representar a administração além das 
fronteiras do espaço físico que ocupa na seção de trabalho. O exercício 
da advocacia tem como pressuposto a maleabilidade". 
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judicialização e, como vimos, pela implantação do processo eletrônico) 
e, dada a fatalidade do prazo 1 Mandado de Segurança N° 0003133-
89.2016.8.19.0000. Ordem dos Advogados do Brasil— Seção do Paraná 
Comissão de Advocaica Pública 7 judicial, que pode ser estipulado em 
horas, o "final do expediente" não significa o encerramento da atividade 
do advogado. 

Com relação às audiências, uma das mais tradicionais atividades 
externas desempenhadas pelos advogados, não raras vezes ocorrem 
atrasos que ultrapassam o minimamente razoável, o que não exclui a 
necessidade do advogado, após o retorno, dar continuidade aos 
trabalhos do dia, independentemente do horário. 

Quanto aos estudos e pesquisas, a "sujeição dos advogados servidores 
públicos federais à carga horária, por força de lei, não imprime convicção 
de que estejam compelidos a cumpri-la exclusivamente no recinto da 
repartição. É consentâneo com o princípio da independência profissional 
entender-se compreendido no período de trabalho o afastamento da 
repartição para a realização de pesquisas, que se reputam como de 
serviços externos, com o que se garante o exercício da profissão de 
forma a proporcionar o resultado visado com a execução do trabalho. A 
positividade da disciplina específica dos servidores públicos, na 
condição de advogados, não lhes tolhe a isenção técnica ou 
independência da atuação profissional". 

Sobre o tema, assim julgou o Tribunal Regional Federal da i a Região: 
"1. O controle eletrônico de frequência e pontualidade para procuradores 
autárquicos é incompatível com a natureza de suas atribuições e com os 
princípios da administração gerencial (eficiência e controle de 
resultados), instituídos pela Emenda Constitucional n.19/98." 2. O ato 
impugnado representa, a bem da verdade, mais uma amostra de uma 
Administração burocratizada, apegada a rotinas formalistas, destituídas 
de utilidade e que têm por escopo dificultar a atuação de seus agentes, 
com prejuízo a todos. Administração moderna e socialmente útil equivale 
a Administração livre para agir nos termos da lei." 

Impõe-se registrar que os membros da advocacia pública, ao completar 
a sua jornada de trabalho diária, não necessariamente interrompem o 
que está a fazer. Não se pode deixar de apresentar uma defesa com 
prazo fatal porque seu horário de expediente diário terminou, sob pena 
de responsabilidade civil, administrativa e criminal. Há, aqui, um duplo 
controle fiscalizatório: da Administração Pública a que está vinculado 
(Estatuto do Servidor) e da OAB (Estatuto da Advocacia). 

Portanto, se o sistema jurídico atribui responsabilidade pessoal pelos 
atos que o advogado praticar ou deixar de praticar, é de lhe conceder 
também a prerrogativa de utilizar o tempo e escolher o local que 
entender adequado para pesquisar, refletir e praticar os atos jurídicos na 
defesa do interesse público. A submissão a controle ponto viola 
prerrogativas basilares da profissão: a autonomia e independênci  
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funcionais. E o Estatuto da Advocacia lhe ampara: 

Art. 31. O advogado deve proceder de forma que o torne merecedor de 
respeito e que contribua para o prestígio da classe e da advocacia. § 1° 
O advogado, no exercício da profissão, deve manter independência em 
qualquer circunstância. 

Nos dizeres da eminente Ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal 
Federal "o advogado público tem vínculo jurídico específico e 
compromisso peculiar com o interesse público posto no sistema jurídico, 
o qual há de ser legalmente concretizado pelo governante e pelo 
administrador público. Tal interesse não sucumbe nem se altera a cada 
quatro anos aos sabores e humores de alguns administradores ou de 
grupos que, eventualmente, detenham maiorias parlamentares a 
administrativas. Por isso mesmo é que o advogado não pode ficar sujeito 
a interesses subjetivos e passageiros dos governantes". 

A necessidade de respeito à independência funcional do advogado 
público, assegurando o fortalecimento e a defesa estrita do interesse 
público, não se coaduna, portanto, com controle ponto. O principal 
instrumento que assegura o livre exercício da advocacia pública são as 
prerrogativas funcionais, previstas no Estatuto da Advocacia, que jamais 
devem ser tratadas como privilégios. 

São as bússolas norteadoras de um agir livre, independente, a fim de 
assegurar o cumprimento da missão constitucionalmente atribuída ao 
advogado, público ou privado. 

Não por menos, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil 
editou a Súmula 2, in verbis: 

Súmula 2 - A independência técnica é prerrogativa inata à advocacia, 
seja ela pública ou privada. A tentativa de subordinação ou ingerência 
do Estado na liberdade funcional e independência no livre exercício da 
função do advogado público constitui violação aos preceitos 
Constitucionais e garantias insertas no Estatuto da OAB. 

04.15 	Continuando, o parecer dispõe que: 

CONTROLE PONTO — IMPOSSIBILIDADE — ATO OFENSIVO À 
DIGNIDADE DA ADVOCACIA — ATIVIDADE QUE EXIGE 
FLEXIBILIDADE DE HORÁRIO — SÚMULA 09/CFOAB — 
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE SOBRE O TEMA — VIOLAÇÃO DO 
PRINCÍPIO DA ISONO MIA 
Verifica-se assim que não há como se limitar a atividade dos advogados, 
impondo controle de ponto, sem que isso desnature o caráter intelectual 
e livre da atividade, mostrando-se contrário ao interesse público e 
ofensivo à dignidade da advocacia, nos termos do art. 6° e parágrafo 
único da Lei 8.904/1994: 
Art. 6° Não há hierarquia nem subordinação entre advoga .o\  
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magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se 
com consideração e respeito recíprocos. Parágrafo único. As 
autoridades, os servidores públicos e os serventuários da justiça devem 
dispensar ao advogado, no exercício da profissão, tratamento 
compatível com a dignidade da advocacia e condições adequadas a seu 
desempenho. Neste sentido, o Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil editou a Súmula 09, que assim dispõe: Súmula 09 
- O controle de ponto é incompatível com as atividades do Advogado 
Público, cuja atividade intelectual exige flexibilidade de horário. 
Na mesma linha, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 
encampando o enunciado da referida súmula: 
"(...) Impossibilidade de imposição aos procuradores municipais de 
submissão ao controle de frequência por meio de ponto eletrônico 
através de decreto. Violação ao princípio da legalidade. Controle de 
advogado público por meio de ponto eletrônico que é incompatível com 
a sua atividade laborai. Enunciado sumular n° 9 do Conselho Federal da 
OAB. Precedente do TRF da Terceira Região. Inexistência de violação 
ao princípio da igualdade. Não submeter os procuradores ao ponto 
eletrônico implica tratar os desiguais de forma desigual, na exata 
proporção de sua desigualdade. Características do ofício da advocacia, 
que não se coaduna com o controle de frequência por meio de ponto 
eletrônico. Segurança concedida." 
Igualmente o E. Tribunal Regional Federal da la e 3a  Região: 
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCURADORES 
AUTÁRQUICOS DO INCRA. CONTROLE ELETRÔNICO DE 
FREQUÊNCIA E PONTUALIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM O 
EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES. 1. Cabendo aos procuradores a defesa 
judicial e extrajudicial da autarquia a que se vinculam, é forçoso 
reconhecer que o controle eletrônico de frequência é incompatível com 
o desempenho normal de suas funções, haja vista que a carga horária 
não é cumprida apenas no recinto da repartição mas também em 
atividades externas. Precedentes desta Corte. 2. Apelação e remessa 
oficial a que se nega provimento. 
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. PROCURADOR AUTÁRQUICO. 
CONTROLE ELETRÔNICO DE PONTO. DECRETOS 1.590/95 E 
1867/86. 1. A instituição de controle eletrônico de ponto para 
procuradores, por óbvio, não se compatibiliza com o exercício da 
atividade voltado para a advocacia. 2. O exercício da advocacia tem 
como pressuposto a maleabilidade. Neste contexto, a submissão dos 
procuradores a ponto eletrônico de frequência desnatura a singularidade 
do ofício e promove restrição indevida da atuação do profissional. 
Como mais um argumento, vimos acima que o estatuto da advocacia 
revela que "não há hierarquia nem subordinação entre advogados, 
magistrados e membros do Ministério Público" (art. 6°). 
Logo, a liberdade conferida ao magistrado, no que diz respeito à 
frequência e ao horário de trabalho, já foi reconhecida pelo Conselho 
Nacional de Justiça no julgamento do Pedido de Providências n.° 
2007.10.00.001006-7, conforme se infere do seguinte trecho do 
eminente relator Conselheiro José Adonis Callou de Araújo Sá: 
"Dessas premissas não se pode inferir, todavia, que o juiz este.  
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submetido à jornada fixa de trabalho. O compromisso do juiz é com a 
tarefa de dar solução aos inúmeros casos que lhe são submetidos. O 
cumprimento dessa tarefa exige mais que mera presença na sede do 
juízo no horário de atendimento ao público. A preparação de atos 
decisórios exige estudo de autos de processos e dos temas jurídicos 
subjacentes aos casos submetidos à solução judicial. Em síntese, as 
atividades realizadas pelo juiz no cumprimento de seus deveres 
funcionais não se restringem e não se exaurem na observância do 
horário do expediente do órgão judiciário." (Plenário, j. 50.a Sessão 
Ordinária, em 23.10.2007, DJU em 09.11.2007). (...) o controle, por meio 
de telefone, da frequência e dos horários de trabalho dos Juízes de 
Direito vinculados ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do 
Norte, instituído pela Corregedoria daquele Tribunal, limita, 
inquestionavelmente, a sua liberdade de escolha da melhor forma e o 
melhor horário para o exercício de suas atividades, dentro das 
peculiaridades do Juízo em que atuam". 
Não poderíamos deixar de mencionar o princípio da isonomia. A lei não 
manda tratar todos de maneira igual, argumento mais utilizado para 
justificar o controle ponto de advogado público. 
Ao contrário. É justamente no princípio da igualdade que encontramos 
mais um fundamento que assegura o respeito à independência 
funcional. Como vimos, exaustivamente, há razões que justificam as 
prerrogativas funcionais como, por exemplo, a liberdade no exercício da 
atividade advocatícia. 
Sobre o tema, acórdão recente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: 
"(...) o princípio da igualdade consiste em tratar igualmente os iguais e 
desigualmente os desiguais, na exata proporção de suas desigualdades. 
É de se frisar que o caso observa tal princípio, pois exatamente pelas 
características da profissão de procurador, ou seja, a desigualdade do 
ofício exercido pelos procuradores em relação aos demais servidores 
municipais, é que aqueles não devem se submeter ao controle de ponto 
eletrônico." 
"O ponto eletrônico, reclamado em face do princípio constitucional da 
eficiência e da necessidade de emprego de técnicas de administração 
gerencial no setor público, pode deixar de ser utilizado para aqueles que 
desempenham determinadas atividades, em razão de suas 
peculiaridades e complexidade, sem que, por isto, se tenha como 
afrontado o princípio da isonomia". 
Esse distinguer é histórico. A própria Consolidação das Leis Trabalhistas 
de 1943 já trazia, em seu artigo 62, que os empregados, cujas "funções 
de serviço externo não subordinado a horário", não estariam sujeitos a 
controle de jornada. Mais recentemente, em 1994, a redação passou a 
"empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação 
de horário de trabalho", como é o caso dos advogados públicos, 
especialmente por conta das inúmeras atividades, contenciosas ou 
consultivas, que demandam labor fora do ambiente de trabalho e fora do 
horário de expediente, como exaustivamente visto acima. Por fim, não 
olvidemos das novas técnicas de trabalho atualmente vigentes e outras 
ainda em discussão no Parlamento Nacional, com a possível reforma da 
CLT. 
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No Brasil, a Lei n° 12.551, de 15 de dezembro de 2011, alterou o artigo 
6° da CLT, para incluir o trabalho realizado a distância e equiparar os 
efeitos jurídicos da subordinação exercida por meios telemáticos e 
informatizados à exercida por meios pessoais e diretos. 
O caput do referido artigo passou a vigorar com o seguinte acréscimo na 
redação, em negrito: 
Art. 6° Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento 
do empregador, o executado no domicilio do empregado e o realizado a 
distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação 
de emprego. Algumas carreiras públicas já disciplinaram o trabalho à 
distância, trabalho remoto, tele trabalho ou home office que, obviamente, 
por implicar uma prestação laborai realizada fora do local de trabalho e 
através do recurso a tecnologias de informação e de comunicação, 
dispensam o controle ponto. 
Segundo informações publicadas no site do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) no último dia 14 de junho10, em matéria intitulada 
"Teletrabalho é realidade em três dos cinco Tribunais Federais", houve 
regulamentação da modalidade por meio da Resolução n° 227/2016-
CNJ. 
O teletrabalho já é adotado por três dos cinco Tribunais Regionais 
Federais (TRFs) brasileiros. Nos TRFs da 28  Região (Rio de Janeiro e 
Espírito Santo), 38  Região (São Paulo e Mato Grosso do Sul) e 48  Região 
(Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná) a experiência deu ganhos 
de produtividade e melhoria da qualidade de vida dos servidores. 
O TRF da 48  Região foi o primeiro tribunal a apostar na modalidade, 
ainda em 2013, e é hoje o que possui a experiência mais consolidada. 
Segundo levantamento feito pelo tribunal, 463 servidores da Justiça 
Federal de 1° e 2° graus da 48  Região hoje trabalham de forma remota. 
A prática é considerada exitosa pelo tribunal e deve ser expandida nos 
próximos anos, segundo noticia o CNJ. 
No site do "Valor Econômico", na matéria intitulada "Servidores de 
tribunais trabalham em casa", publicada em 22/07/201411, dentre as 
Cortes Superiores, justamente o Tribunal Superior do Trabalho (TST) foi 
o primeiro a implementar formalmente a medida que pode atingir até 
50% dos funcionários. De acordo com os entrevistados, o surgimento do 
trabalho a distância é decorrente da implantação do processo eletrônico 
e informatização no nível administrativo. 
Outros exemplos são a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, ao 
editara Portaria n°487, de 11 de maio de 2016, instituindo o teletrabalho 
na PGFN, e a Defensoria Pública da União, ao editar a Resolução n° 
101, de 3 de novembro de 2014, dispondo sobre a implantação do 
trabalho à distância para os seus membros, considerando, entre outros 
motivos, "o avanço tecnológico, notadamente com a implantação do 
sistema de processo eletrônico, possibilita o trabalho remoto ou à 
distância". 
Essa motivação, que se repetiu na Resolução do CNJ 
("CONSIDERANDO que o avanço tecnológico, notadamente a partir da 
implantação do processo eletrônico, possibilita o trabalho remoto ou a 
distância'), é de se levar em conta nessas novas técnicas de trabalho, 
avançando para a desnecessidade de controle ponto o que, por óbtio, 
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não implica em descontrole da eficiência, desempenho e qualidade do 
trabalho. Mais do que, burocraticamente, controlar ponto, devemos 
promover a cultura orientada a resultados, com foco no incremento da 
eficiência e da efetividade dos serviços prestados à sociedade brasileira, 
inovando e aumentando a produtividade e a qualidade do trabalho dos 
servidores públicos, motivando-os e comprometendo-os com os 
objetivos da instituição, contribuindo para a melhoria de programas 
socioambientais, tudo para um melhor servir ao povo, nosso destinatário 
final. 
3. CONCLUSÃO 
Por todo o exposto, concluímos que a exigência de controle ponto do 
advogado público viola prerrogativas basilares da autonomia e 
independência funcionais, visto que muitas funções jurídicas são 
exercidas fora do ambiente de trabalho e fora do horário de expediente 
e a maleabilidade é necessária para o completo exercício dessa 
importante função social. 
É o parecer. 
Curitiba, 16 de junho de 2017. Miguel Adolfo Kalabaide OAB/PR — 
35.315 Membro da CAP-OAB/PR" 

Por fim, com base em tudo o que foi exposto, estes advogados públicos 
solicitam à Vossa Excelência, por ser ilegal tal ato, que não implante o controle de 
ponto biométrico a estes subscritores. 

À guisa de sugestão, e conferindo-se a real igualdade, é que se alguma 
modalidade de controle de ponto venha a ser instituída, por certo que, a Instrução 
Normativa Conjunta n° 2, de 29 de julho de 2009 do Corregedor-Geral da Advocacia 
da União e do Procurador-Geral Federal que institui o controle através da folha de 
registro de atividades, deve ser observada. 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049- CEP 85900-970 

Fone (45) 3379-5900 - Fax (45) 3379-5913 
www.toledo.pr.leg.br  
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INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA N°2, DE 29 DE JULHO DE 2009 

O CORREGEDOR-GERAL DA ADVOCACIA DA UNIÃO e o PROCURADOR-GERAL FEDERAL, no uso de suas atribuições, 
e tendo em vista o disposto na Portaria Interministerial AGU/MF/BACEN n° 19, de 2 de junho de 2009, resolvem: 

Art. 100  preenchimento da folha de registro de atividades, de que trata a Portaria Interministerial AGU/MF/BACEN n° 19, de 2 
de junho de 2009, deverá observar o que segue: 

I - o campo destinado à assinatura deverá ser preenchido em relação a todos os dias úteis do mês, demonstrando 
presumidamente a realização de atividades funcionais, independentemente de anotações de registros adicionais; 

II - no campo "Registros Adicionais", somente deverão ser anotadas, de forma resumida, as atividades funcionais que não 
possam ser aferidas por meio de consulta a sistemas informatizados ou a controles físicos existentes no âmbito de cada 
unidade dos órgãos de direção ou de execução da Advocacia-Geral da União - AGU e da Procuradoria-Geral Federal - PGF; 

111- a chefia imediata, após receber as folhas devidamente assinadas, aporá visto e encaminhará ao setor competente pelo 
seu arquivamento, que promoverá os devidos registros no sistema de controle das ocorrências funcionais. 

§ 1° As ocorrências de férias, licenças e demais afastamentos serão registradas no campo "Assinatura", utilizando-se os 
códigos pertinentes. 

§ 20 Incluem-se entre as atividades que não deverão ser anotadas no campo "Registros Adicionais", nos termos do inciso II do 
çaput deste artigo, os pareceres, manifestações consultivas diversas, petições apresentadas em processos judiciais, notas, 
:espachos, informações e manifestações administrativas diversas, desde que arquivadas mediante cópias eletrônicas ou 
físicas no âmbito dos órgãos de direção ou de execução da AGU e da PGF. 

Art. 2° A folha de registro de atividades será disponibilizada, para impressão ou preenchimento eletrônico, na rede 
informatizada da AGU. 

Parágrafo único. O preenchimento da folha de registro de atividades dispensa o registro de ponto. 

Art. 3° Quando houver necessidade, os titulares dos órgãos de direção ou de execução da AGU e da PGF poderão determinar 
a demonstração ou detalhamento da forma de cumprimento da exigência legal das 40 (quarenta) horas de trabalho semanal. 

Art. 4° Compete aos titulares dos órgãos de direção ou de execução da AGU e da PGF definir a forma de funcionamento de 
suas respectivas unidades, estabelecendo inclusive como se darão a distribuição e o desempenho das atividades inerentes 
ao órgão, especialmente daquelas que exijam ou recomendem a presença de seus membros na repartição. 

Art. 5° Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

ALDEMARIO ARAUJO CASTRO 
Corregedor-Geral da Advocacia da União 

IARCELO DE SIQUEIRA FREITAS 
Procurador-Geral Federal 
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CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Estado do Paraná 

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA n° 728/2018 

Considerando que a matéria se encontra na Diretoria Geral para 

cumprimento de determinação desta Presidência, determino ao Senhor Diretor Geral 

que apense o protocolo n° 2748.2018 ao protocolo n° 2523.2018 e tome as 

providências que entender necessárias. 

Toledo, 26 de novembro de 2018. 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049- CEP 85900-030 

Fone (45) 3379-5900 - Fax (45) 3379-5913 
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Toledo, 27 de Novembro de 2018. 

Ao Departamento Administrativo 
Câmara Municipal de Toledo 
NESTA 

Assunto: APENSAMENTO 

Considerando protocolo 2748/2018, encaminhado ao departamento 
administrativo para apensamento ao protocolo n°2523/2018, tendo em vista que a 
matéria se encontra em tramitação. 

Atenciosamente; 

Centro Civic,o Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049- Centro - CEP 85900-030 

Fone (45) 3379-5900 Fax (45) 3379-5913 
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Estado do Paraná 

TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS 

Aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de 2018, 
procedi a juntada aos autos deste processo — Protocolo n° 2523/2018 — que 
atualmente possui 44 (quarenta e quatro) folhas, de 13 (treze) folhas, tratando-
se do protocolo n°  2748/2018, referente à solicitação de adoção de 
providências, as quais passam a constituir o presente processo como folhas de 
000045 à 000057. Com  este fim e para constar, eu, Daniel Augusto Bernardi 
Scopel, Agente Legislativo, lavrei o presente termo, que vai por mim assinado. 

DANIEL AUGUSTO BERNARDI SCOPEL 
Agente Legislativo 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049- Caixa Postal 211 - CEP 85900-970 

Fone (45) 3379-5900 
www.toledo.pr.leg.br  
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Ofício n° 322.2018 — Departamento Administrativo 

Toledo, 28 de novembro de 2018. 

A Sua Senhoria, 
ALCíDIO ROQUES PASTORIO 
Diretor-Geral da Câmara Municipal de Toledo 

Assunto: Recomendação de medidas. 

Senhor Diretor 

Em atenção ao Ofício n° 813/2018-DCM (folha 44), no qual Vossa 
Senhoria determina que este Departamento recomende medidas para 
atendimento ao disposto no artigo 25 da Lei 1822/1999; 

Primeiramente, informo que a providência sugerida no Ofício n° 
027/2018/AJ-CM, de 22 de novembro de 2018, sob protocolo n° 2748/2018, 
retrata os mesmos termos de sugestão já realizada por este Departamento, 
conforme Ofício n° 239/2018/DA/SRH, sob protocolo n° 2014/2018, em anexo. 

Quanto ao registro de ponto dos servidores ocupantes de cargos 
comissionados e de funções gratificadas, informo que este assunto também já 
foi objeto de manifestação deste Departamento, conforme Ofícios n° 241, 242 e 
243/2018/DA/SRH, sob protocolos n° 2015, 2018 e 2019/2018, 
respectivamente. 

Diante do exposto, informo que as medidas recomendadas para o 
atendimento ao disposto no artigo 25 da Lei 1822/1999 são: 

Controle de assiduidade, em que o servidor deverá, nos 
dias de expediente, em qualquer horário de sua jornada, fazer o registro no 
ponto biométrico, regulamentado pelo Ato n° 24, de 16 de abril de 2015; 

Controle de frequência, em que o servidor deverá, nos dias 
de expediente, fazer o registro no ponto biométrico às 8h3Omin, às 12h, às 14h 
e às 17h, com tolerância de 10 minutos, regulamentado pelo Ato n° 1/1983, 
pelo Acordo Coletivo de Trabalho e pelo Oficio n° 569/2018-DCM; 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049- CEP 85900-030 

Fone (45) 3379-5900 
www.toledo.pr.leg.br  

Página 1 de 2 



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Estado do Paraná 

c) 	Registro das atividades funcionais, em que o servidor 
deverá preencher a folha de registro de atividades, mensalmente distribuída 
pela chefia imediata, regulamentado pela Portaria Interministerial 
AGU/MF/BACEN n° 19, de 2 de junho de 2009. 

Respeitosamente, 

Valmir Alves de Moura 
Coordenador do Departamento Administrativo 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049- CEP 85900-030 

Fone (45) 3379-5900 
www.toledo.pr.leo.br  
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Ofício n° 239/2018 — Departamento.Administrativo/Setor de Recursos Humanos 

Toledo, 23 de agosto de 2018. 

A Sua Senhoria, 
VALMIR ALVES DE MOURA 
Coordenador do Departamento Administrativo 
Câmara Municipal de Toledo 

Assunto: Solicitação de esclarecimentos. 

Senhor Coordenador, 

O Ato n° ME-27, de 6 de agosto de 2013, que regulamenta a 
estrutura administrativa e define as atribuições dos cargos da Câmara 
Municipal de Toledo, assim dispõe referente as competências do Departamento 
Administrativo e do Setor de Recursos Humanos: 

"Art. 6° - São conferidas as seguintes atribuições: 
I - Ao Departamento Administrativo: 

colaborar na elaboração de propostas de modificação da estrutura 
organizacional e do plano de carreiras, cargos e vencimentos dos 
servidores; 

elaborar quadros que expressem determinadas situações dos 
aspectos vinculados às funções administrativas; 

q) colaborar, direta ou subsidiariamente, na elaboração de normas e 
regulamentos que envolvam assuntos ligados às atividades 
administrativas; 

VI - Ao setor de Recursos Humanos: 

k) zelar pelo controle da assiduidade e pontualidade; 
I) emitir despachos vinculados aos recursos humanos; 
...„ 

Conforme informado pelo Diretor-Geral no Oficio n° 569/2018-
0CM, de 15 de agosto de 2018, em anexo, os cartões pontos dos servidores 
estão sendo encaminhados mensalmente à Diretoria-Geral para ratificação, 
portanto, no que concerne a atribuição de zelar pelo controle da assiduidade e 
pontualidade, o controle por meio de registro biométrico de frequência está 
sendo realizado escorreitamente. 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049 - CEP 85900-030 

Fone (45) 3379-5900 
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Todavia, conforme disposto no Parágrafo Quinto da Cláusula 
Segunda do Acordo Coletivo de Trabalho de Compensação de Serviço 
Extraordinário à Jornada de Trabalho 2018-2019, os Assessores Jurídicos 
estão dispensados do registro biométrico de ponto: 

"Parágrafo quinto 
As disposições deste Acordo não são aplicáveis as categorias que 
possuem regulamentação própria em leis especificas e, por estas 
serão regulamentadas". 

Assim, considerando que o Ato supracitado, em seu inciso II do 
artigo 7°, atribui ao Coordenador do Departamento Administrativo competência 
para proceder a estudos e sugerir ao Diretor-Geral medidas para o 
aprimoramento dos trabalhos sob sua supervisão; 

Considerando que a Assessoria Jurídica é órgão independente, 
não pertencente a mesma estrutura dos Departamentos, conforme disposto no 
artigo 30  do referido Ato: 

"Art. 30  - São órgãos da estrutura administrativa da Câmara 
Municipal de Toledo: 
I - a Diretoria-Geral, integrada pelos Departamentos: 

Administrativo; 
Contábil, Financeiro., Orçamentário e Patrimonial; 
Legislativo; 
Comunicação. 

II - a Assessoria Jurídica; 
III - o Controle Interno; 
IV - a Assessoria de Gabinete; 

Considerando, ainda, que compete ao Diretor-Geral a adoção de 
meios seguros de controle do respectivo horário de trabalho, conforme disposto 
no artigo 22 do referido Ato: 

"Art. 22 - O cargo de Diretor-Geral da Câmara Municipal tem, dentre 
outras, as seguintes atribuições: 

VII - julgar justificadas ou não as faltas ao serviço dos coordenadores 
e dos servidores dos departamentos: 
VIII - autorizar a prestação de serviços extraordinários de 
servidores, adotando meios sequros de controle do respectivo 
horário de trabalho;  

Considerando, por fim, que o Diretor-Geral, Alcídio Roques 
Pastório, entende que o controle de assiduidade e de pontualidade dos 
Assessores Jurídicos deve ser feito pelo Departamento Administrativo, •para 
que registre as ausências dos Assessores Jurídicos e o respectivo registro 

Centro Civico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049- CEP 85900-030 

Fone (45) 3379-5900 
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biométrico no local de trabalho, devendo, ainda, este controle de frequência e 
pontualidade ser registrado na ficha funcional dos Assessores Jurídicos; 

Diante do exposto, solicita-se orientação e esclarecimentos 
referente a forma que o Setor de Recursos Humanos deve proceder no 
presente caso, visto que os Assessores Jurídicos, por serem Advogados, 
possuem regulamentação própria em leis específicas. 

A fim de contribuir para a resolução do problema, caso os 
Assessores Jurídicos continuem dispensados do registro biométrico de ponto, 
sugere-se o estudo para adoção de meio que discipline o registro das 
atividades funcionais dos Assessores Jurídicos, nos moldes da Portaria 
Interministerial AGU/MF/BACEN n° 19, de 2 de junho de 2009, e da Instrução 
Normativa Conjunta n° 2, de 29 de julho de 2009, em anexo. 

Respeitosamente, 

;d A 	Sc-cip.e 
Daniel Aygusto Bernarcli Scopel 

Agente Legislativo 
Paulo rigjb Lavagnoli 

Agente Legislativo 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049- CEP 85900-030 

Fone (45) 3379-5900 
www.toledo.pr.leg.br  
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Oficio n° 569/2018 — DCM 

Toledo, 15 de Agosto de 2018 

Ao Departamento Administrativo 
Câmara Municipal de Toledo 
NESTA 

Assunto: para providencias. 

Considerando que o horário de funcionamento da Câmara Munici-
pal é das 8h3Omin ás 12h00 e das 14h às 17h conforme ATO N°1/83; 

Considerando que o Acordo Coletivo de Trabalho de Compensação 
de Serviço Extraordinário à Jornada de Trabalho 2018/2019 da Câmara Munici-
pal, estabelece em sua cláusula primeira que a jornada de trabalho é de se-
gunda-feira a sexta-feira, das 8h3Omin às 12h e das 14h às 17h; 

Considerando que alguns servidores estão registrando seu ponto 
fora do horário de expediente, conforme se verifica nos cartões ponto encami- 
nhados pelo Departamento Administrativo mensalmente para ratificação desta 
Diretoria; 

Encaminho ao Departamento Administrativo para que comunique 
todos os servidores, sobre o horário de funcionamento da Câmara Municipal de 
Toledo, orientando que haverá tolerância de 10 (dez) minutos nos registros de 
ponto para mais ou para menos, em cada horário, considerandos os horários 
8h3Omin, 12h, 14h e 17h e respeitando-se ainda o estipulado no parágrafo pri-
meiro da cláusula segunda do Acordo Coletivo que diz que a prestação de servi-
ço extraordinário superior a 10 (dez) minutos diários, deverá ser precedida de 
prévia autorização, sob pena de não serem computadas os excessos no banco 
de horas. 

Atenciosamente, 

; 
r 

, 'Alètaffi ""RocfrubsiPastórid' 
DIRETOR-GERAL 

Centro Civieo Presidente Tancredu Neves 
Rua Sarandi, 1049 - CEP 35900-0M 
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'300085 Portaria interministerial AGU/MF/BACEN n° 19 de 
02/06/2009 

Norma Federal 	 Publicado no DO em 03 jun 2009 

Dispõe sobre o registro das atividades funcionais dos Advogados da União, Procuradores da 

Fazenda Nacional, Procuradores Federais, Procuradores do Banco Central do Brasil e dos 

integrantes do Quadro Suplementar da Advocacia-Geral da União, de que trata o art. 46 da 

Medida Provisória n° 2.229-43, de 6 de setembro de 2001. 

O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, o MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA e o PRESIDENTE 

DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, tendo em 

vista o disposto no art. 19 da Lei n° 8.112,  de 11 de dezembro de 1990, no art. 1°, inciso I, 

do Decreto n°  1.590,  de 10 de agosto de 1995, no Parecer (vinculante) GQ-24 e no Parecer 

(vinculante) GQ-145, 

Resolvem: 

Art. 1° Esta Portaria disciplina o registro das atividades funcionais, preparatórias e conexas com as 

atribuições dos Advogados da União, Procuradores da Fazenda Nacional, Procuradores Federais, 

Procuradores do Banco Central do Brasil e dos integrantes do Quadro Suplementar da Advocacia-

Geral da União, de que trata o art. 46 da Medida Provisória n°2229-43. de 6 de setembro de 2001. 

Art. 2° Os titulares dos cargos referidos no art. 1° deverão preencher, na forma do Anexo desta 

Portaria, a folha de registro de atividades, mensalmente distribuída pela chefia imediata. 

§ 1°  O campo "Registros Adicionais" destina-se a anotações resumidas de atividades não 

registradas de forma física ou eletrônica pelos órgãos de exercício dos titulares dos cargos 

referidos no art. 1°, tais como: 

I - pesquisa e estudo jurídicos referentes a caso sob exame; 

II - comparecimento a órgão judicial ou acompanhamento de audiências judiciais referente a caso 

de interesse da Administração Federal; 

III - comparecimento ou participação em reuniões externas de interesse da Administração Federal; 

IV - participações, como ouvinte ou expositor, em conferências, congressos, palestras e 

congêneres de interesse da Administração Federal. 

§ 2° A folha de registro poderá assumir formato eletrônico, assegurada a garantia de autenticidade. 

Art. 3° Esta Portaria entrará em vigor no dia 1° de julho de 2009. 

JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI 

Advogado-Geral da União 



DIA ASSINATURA REGISTROS ADICIONAIS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 , 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

000086 

GUIDO MANTEGA 

Ministro de Estado da Fazenda 

HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES 

Presidente do Banco Central do Brasil 

ANEXO 

FOLHA DE REGISTRO DE ATIVIDADES 

NOME: 

CARGO EFETIVO: 

UNIDADE DE EXERCÍCIO: 

MÊS/ANO: 



31 

27 

28 

26 

30 

25 

24 

29 

VISTO: 	 Assinatura 
do chefe imediato 

NOME DO CHEFE IMEDIATO: 

IDENTIFICAÇÃO DO CARGO: 

000067 

CAMPO PARA ANOTAÇÕES ADICIONAIS: 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA N°2, DE 29 DE JULHO DE 2009 

O CORREGEDOR-GERAL DA ADVOCACIA DA UNIÃO e o PROCURADOR-GERAL FEDERAL, no uso de suas atribuições, 
e tendo em vista o disposto na Portaria Interministerial AGU/MF/BACEN n° 19, de 2 de junho de 2009, resolvem: 

Art. 100  preenchimento da folha de registro de atividades, de que trata a Portaria Interministerial AGU/MF/BACEN n° 19, de 2 
de junho de 2009, deverá observar o que segue: 

I - o campo destinado à assinatura deverá ser preenchido em relação a todos os dias úteis do mês, demonstrando 
presumidamente a realização de atividades funcionais, independentemente de anotações de registros adicionais; 

II - no campo "Registros Adicionais", somente deverão ser anotadas, de forma resumida, as atividades funcionais que não 
possam ser aferidas por meio de consulta a sistemas informatizados ou a controles físicos existentes no âmbito de cada 
unidade dos órgãos de direção ou de execução da Advocacia-Geral da União - AGU e da Procuradoria-Geral Federal - PGF; 

a chefia imediata, após receber as folhas devidamente assinadas, aporá visto e encaminhará ao setor competente pelo 
seu arquivamento, que promoverá os devidos registros no sistema de controle das ocorrências funcionais. 

§ 1°•As ocorrências de férias, licenças e demais afastamentos serão registradas no campo "Assinatura", utilizando-se os 
códigos pertinentes. 

§ 2° Incluem-se entre as atividades que não deverão ser anotadas no campo "Registros Adicionais", nos termos do inciso II do 
caput deste artigo, os pareceres, manifestações consultivas diversas, petições apresentadas em processos judiciais, notas, 
despachos, informações e manifestações administrativas diversas, desde que arquivadas mediante cópias eletrônicas ou 
físicas no âmbito dos órgãos de direção ou de execução da AGU e da PGF. 

Art. 2° A folha de registro de atividades será disponibilizada, para impressão ou preenchimento eletrônico, na rede 
informatizada da AGU. 

Parágrafo único. O preenchimento da folha de registro de atividades dispensa o registro de ponto. 

Art. 3° Quando houver necessidade, os titulares dos órgãos de direção ou de execução da AGU e da PGF poderão determinar 
a demonstração ou detalhamento da forma de cumprimento da exigência legal das 40 (quarenta) horas de trabalho semanal. 

Art. 4° Compete aos titulares dos órgãos de direção ou de execução da AGU e da PGF definir a forma de funcionamento de 
suas respectivas unidades, estabelecendo inclusive corno se darão a distribuição e o desempenho das atividades inerentes 
ao órgão, especialmente daquelas que exijam ou recomendem a presença de seus membros na repartição. 

Art. 5° Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de Sua publicação. 

ALDEMARIO ARAUJO CASTRO 
Corregedor-Geral da Advocacia da União 

MARCELO DE SIQUEIRA FREITAS 
Procurador-Geral Federal 
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Ofício n° 247.2018 - Depto. Administrativo 

Toledo, 24 de agosto de 2018. 

A Sua Senhoria, 
ALCIDIO ROQUES PASTORIO 
Diretor-Geral da Câmara Municipal de Toledo 

Assunto: Controle de frequência dos Assessores Jurídicos. 

Senhor Diretor-Geral, 

Considerando Oficio 569/2018 - DCM de Vossa •autoria estipulando 
tempo de tolerância para o registro do ponto e solicitando que fosse repassada 
tal informação a todos os servidores; 

Considerando que atualmente os Assessores Jurídicos são desobrigados 
ao registro de ponto, por força do Acordo Coletivo 2018/2019; 

Considerando Oficio 239/2018, protocolizado sob o n° 2014/2018, pelos 
servidores do Setor de Recursos Humanos, direcionado a este Coordenador 
solicitando orientação e esclarecimentos referente a forma que •o setor de 
Recursos Humanos deve proceder no presente caso, visto que os Assessores 
Jurídicos, •por serem Advogados, possuem regulamentação própria em leis 
especificas e ainda sugerindo estudo para adoção de meio que discipline o 
registro das atividades funcionais dos Assessores Jurídicos. 

Considerando que compete a Diretoria-Geral a adoção de meios seguros 
de controle do respectivo horário de trabalho, conforme disposto no inciso VIII, 
do artigo 22, do Ato n° ME-27, de 06 de agosto de 2013. 

Assim, encaminho para análise e orientação desta Diretoria-Geral o 
protocolo apresentado pelos Servidores do setor de Recursos Humanos. 

Respeitosamente, 	
/4' 2-e 11- 

Valmir Alves de Moura 
Coordenador do Departamento Administrativo 

Centro Civicb Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049- CEP 85900-030 

Fone (45) 3379-5900 

www.toledo.pr.leg..br 	
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CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Estado do Paraná 

lv 

Ofício ri° 599/2018 - DCM. 
Toledo, 27 de agosto de 2018. 

Assessoria Jurídica 
Câmara Municipal de Toledo 
NESTA 

Senhores Assessores 

Assunto: Analise 

Considerando protocolo 2014/2018, encaminho pelo Coordena-
dor do Departamento Administrativo, Valmir Alves de Moura, sobre controle de 
assiduidade dos Assessores Jurídicos. 

Considerando o ofício encaminhado ao coordenador pelos servido-
res encarregados do setor de recursos humanos, solicitando orientação e escla-
recimento como devem proceder no presente caso. 

Conforme disposto no inciso VIII, do artigo 22, do Ato n°ME-27, de 
06 de agosto de 2013, no qual compete a Diretoria-Geral a adoção de meios 
seguros de controle de respectivos horários de trabalho. 

Considerando que os Assessores Jurídicos, conforme acordo cole-
tivo 2018-2019, os Assessores Jurídicos estão dispensados do registro biomé-
trico de ponto, 

Encaminho a Assessoria Jurídica solicitando análise de que forma 
proceder, para controle de assiduidade. 

• 

Atenciosamente, 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049 - CEP 85900-030 

Fone (45) 3379-5900 
www.toledo.pr.leg.br  



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Estado do Paraná 

000071 

    

PARECER JURÍDICO N° 217.2018 

Área: Administrativa. 

Protocolo: 2014.2018 

Assunto: Controle de Jornada 

Autores: Servidores Daniel Augusto Bernardi 
Scopel e Paulo Sérgio Lavagnoli 

Parecer: Impedimento destes pareceristas. 

Na forma dos arts. 17 e 18, ambos da Resolução n° 15, de 11 de de-

zembro de 2017, julgamo-nos impedidos de proferir parecer ao presente expediente, 

vez que, diretamente trata da carreira destes servidores. 

É o parecer. 

Toledo, 11 de setembro de 2018. 

       

Eduardo Hoffmann 
Assessor Jurídico 

 

Fabian cuzziato 
Assess Jurídico 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049- CEP 85900-970 

Fone (45) 3379-5900 - Fax (46) 3379-5913 
www.toledo.pr.leg.br  



Atenciosamente, 

I 
.L¡ 

idio Roq es F'astório 
DiretOr-Geral 

   

CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
¥14. 	 Estado do Paraná 
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Ofício n° 665/2018 — DCM ' 

 

Toledo, 13 de setembro de 2018. 

Ao Departamento Administrativo 
Câmara Municipal de Toledo 
NESTA 

Assunto: Controle de Assiduidade 

Considerando protocolo 2014/2018, encaminhado pelo setor de recursos 
humanos, solicitando esclarecimentos conforme disposto no acordo coletivo de trabalho de 
compensação de serviço extraordinário á jornada de trabalho 2018-2019, os Assessores 
jurídicos estão dispensados do registro biométrico de ponto. 

O mesmo departamento sugere controle da jornada especifica dos 
Assessores jurídicos que compete ao Diretor-Geral a adoção de medidas e meios seguros 
de controle do respectivo horárlo de trabalho, conforme inciso VIII, do artigo n° 22, do Ato n° 
27/2013. 

Conforme especificado no Oficio do Departamento Administrativo que solicita 
orientação e esclarecimentos como o setor deve proceder no caso especifico de controle 
biométrico dos Assessores Jurídicos. 

Considerando que os Assessores Jurídicos possuem, por serem advogados, 
uma legislação própria. 

Considerando que o conselho federal traça normas em defesa da Advocacia 
do Brasil, (OAB CONSELHO FEDERAL), conforme as súmulas abaixo: 

"Súmulas da Comissão de Advocacia Pública do Conselho Federal da OAB  
Em sessão de 13 de junho de 2016 a Comissão de Advocacia Pública desta 
Seccional da OAB, por unanimidades de votos, referendou as súmulas da 
Comissão de Advocacia Pública do Conselho Federal da OAB adiante transcritas: 

Súmula 2 — A independência técnica é prerrogativa inata à advocacia, seja ela 
pública ou'privada. A tentativa de subordinação ou ingerência do Estado na 
liberdade funcional e independência no livre exercício da função do advogado 
público constitui violação aos preceitos Constitucionais e garantias insertas no 
Estatuto da OAB. 

Súmula 9 — O controle de ponto é incompatível com as atividades do 
Advogado Público, cuja atividade intelectual exige flexibilidade de horário. 

Assim, tendo por base as súmulas 2 e 9 da própria OAB, permanecem 
dispensados do registro biométrico de ponto os Assessores Jurídicos da Câmara Municipal 
de Toledo, ficando garantindo e independência técnica de suas funções. 

Centro Civico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049- Centro - CEP 85900-030 
Fone (45) 3379-5900 - Fax (45) 3379-5913 

www.toiecio.prJeg.or 
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CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO • 0:1X1:1=3" 

Estado do Paraná 

INFORMAÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

Toledo, 17 de setembro de 2018. 

Protocolo: 2014, de 23 de agosto de 2018; 
Assunto: registro de ponto Assessores Jurídicos; 
Solicitante: Paulo Lavagnoli / Daniel A. B. Scopel — Setor de Recursos Humanos. 

Senhores, 

Considerando Oficio n° 239/2018 — Departamento Administrativo / 
Setor de Recursos Humanos, protocolizado sob o n° 2014/2018, que solicita 
orientação e esclarecimentos acerca da forma que deverá o proceder o Setor de 
Recursos Humanos quanto ao controle de assiduidade e pontualidade dos 
Assessores Jurídicos. 

Por determinação da Diretoria-Geral, conforme Ofício n° 665/2018 — 
DCM, informo que os Assessores Jurídicos da Câmara Municipal de Toledo 
permanecerão dispensados do registro biométrico do ponto. 

Respeitosamente, 

14 
VALMIR ALVES DE MOURA 

Coordenador do Departamento Legislativo 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049 - Centro - CEP 85900-030 

Fone (45) 3379-5900 - Fax (45) 3379-5901 
www.toledo.pr.leo.br  



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Estado do Paraná 

Ofício n° 823/2018- DCM 
Toledo, 29 de Janeiro de 2018. 

Ao Departamento Administrativo 
Câmara Municipal de TO,ledo 
NESTA 

Assunto: Controle de Ponto. 

Considerando protocolo n°2523/2018 recomendação administrati-
va, O MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ ATRAVES DA PRO-
MOTORIA DE JUSTIÇA DA PROTEÇÃO AO PATRIMONIO PUBLICO DA CO-
MARCA DE TOLEDO. 

Considerando que a promotoria recomenda que a Câmara Munici-
pal de Toledo promovam todas as medidas que se fizerem necessárias para 
que seja implementado em caráter obrigatório o controle de jornada e frequên-
cia para todos os servidores efetivos e comissionados. 

Considerando o horário de funcionamento da Câmara, das 8h30 
as 12h00 e das 14h00 ás 17h00, definido no ATO 1/83. 

Encaminho ao Departamento Administrativo para que promova o 
Ato a mesa regulamentando o registro biométrico de ponto de todos os servido-
res, da Câmara municipal de Toledo, efetivos e comissionados, nas entradas e 
saídas de cada período de expediente, respeitada a carga horaria de cada car-
go. 

Atenciosamente 

idio Rloqu ))1ast rio 

DIRETOR GERAL 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049- CEP 85900-030 

Fone (45) 3379-5900 
www.toledo.prieg.br  



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
000075 

Estado do Paraná 

INFORMAÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

Toledo, 30 de novembro de 2018. 

Protocolo: 2523, de 26 de outubro de 2018; 
Assunto: Oficio n° 1001/2018 — 4PJ/GAB; 
Solicitante: Promotor Sandres Sponholz. 

Senhor Diretor, 

Considerando Ofício n° 823/2018 — DCM, de vossa autoria, que 
solicita a este departamento que confeccione Ato regulamentando o registro de 
ponto biométrico dos servidores da Câmara Municipal; 

Encaminho Ato, conforme anexo, para verificação se a redação da 
normativa atende o solicitado. 

Respeitosamente, 

~---1/4— 
VALMIR ALVES DE MOURA 

Coordenador do Departamento Administrativo 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049- Centro - CEP 85900-030 

Fone (45) 3379-5900 - Fax (45) 3379-5901 
www.toledo.pr.Ieabr  
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CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Estado do Paraná 

000076 

ATO N° XX, de 30 de novembro de 2018 

Estabelece o controle de jornada e 
frequência dos servidores da Câmara 
Municipal de Toledo. 

A Mesa da Câmara Municipal de Toledo, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelos incisos I e XIV do artigo 44 e § 2° do artigo 270 do 
Regimento Interno; 

Considerando o disposto no o Ato n° 1, de 17 de fevereiro de 1983, 
que estabelece o horário de expediente da Câmara Municipal; 

Considerando o disposto no Anexo I da Lei n° 1.964, de 13 de 
agosto de 2007, que dispõe sobre a estrutura organizacional e administrativa da 
Câmara Municipal de Toledo; 

Considerando, por fim, os termos expostos na Recomendação 
Administrativa n° 23/2018, que recomenda a promoção de medidas para 
implementar o controle de jornada e frequência para todos os servidores 
municipais; 

RESOLVE: 

Art. 1° - Estabelecer o controle de jornada e frequência dos 
servidores efetivos e comissionados da Câmara Municipal de Toledo, mediante 
registro no sistema de ponto biométrico. 

Art. 2° - Os servidores, efetivos e comissionados, deverão realizar o 
registro de ponto biométrico nos dias de expediente, na entrada e saída de cada 
período. 

Art. 3° - O registro de ponto biométrico deverá ser realizado em 
observância a carga horária definida no anexo I da Lei n° 1.964, de 13 de agosto 
de 2007. 

Art. 4° - Fica revogado o Ato n°24, de 16 de abril de 2015. 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049- Centro - CEP 85900-030 

Fone (45) 3379-5900 - Fax (45) 3379-5901 
www.toledo.or.leci.br  
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CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Estado do do Paraná 

Art. 50  - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 

Edifício Vereador Guerino Antônio Viccari, 30 de novembro de 2018. 

RENATO REIMANN 
Presidente da Câmara Municipal 

OLINDA FIORENTIN 	 GENIVALDO PAES 
Primeira-Secretária 	 Segundo-Secretário 

AIRTON SAVELLO 	 ANTONIO Z010 
Primeiro-Vice-Presidente 	 Segundo-Vice-Presidente 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049 - Centro - CEP 85900-030 

Fone (45) 3379-5900 - Fax (45) 3379-5901 
www.toledo.pr.lecrbr 



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Estado do Paraná 	 000078 

INFORMAÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

Toledo, 3 de dezembro de 2018. 

Protocolo: 2523, de 26 de outubro de 2018; 
Assunto: Ofício n° 1001/2018 — 4PJ/GAB; 
Solicitante: Promotor Sandres Sponholz. 

Senhor Presidente, 

Informo que foi confeccionado e publicado o Ato n° 34, de 30 de 
novembro de 2018, que estabelece o controle de jornada e frequência dos 
servidores da Câmara Municipal de Toledo, em anexo. 

Respeitosamente, 

/&----- 
VALMIR ALVES DE MOURA 

Coordenador do Departamento Administrativo 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049- Centro - CEP 85900-030 

Fone (45) 3379-5900 - Fax (45) 3379-5901 
www.toledo.priectr 



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Estado do Paraná 

ATO N° 34, de 30 de novembro de 2018 

Estabelece o controle de jornada e 
frequência dos servidores da Câmara 
Municipal de Toledo. 

A Mesa da Câmara Municipal de Toledo, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelos incisos I e XIV do artigo 44 e § 2° do artigo 270 do 
Regimento Interno; 

Considerando o disposto no o Ato n° 1, de 17 de fevereiro de 1983, 
que estabelece o horário de expediente da Câmara Municipal; 

Considerando o disposto no Anexo I da Lei n° 1.964, de 13 de 
agosto de 2007, que dispõe sobre a estrutura organizacional e administrativa da 
Câmara Municipal de Toledo; 

Considerando, por fim, os termos expostos na Recomendação 
Administrativa n° 23/2018, que recomenda a promoção de medidas para 
implementar o controle de jornada e frequência para todos os servidores 
municipais; 

RESOLVE: 

Art. 1° - Estabelecer o controle de jornada e frequência dos 
servidores efetivos e comissionados da Câmara Municipal de Toledo, mediante 
registro no sistema de ponto biométrico. 

Art. 2° - Os servidores, efetivos e comissionados, deverão realizar o 
registro de ponto biométrico nos dias de expediente, na entrada e saída de cada 
período. 

Art. 30  - O registro de ponto biométrico deverá ser realizado em 
observância a carga horária definida no anexo I da Lei n° 1.964, de 13 de agosto 
de 2007. 

Rua Sarandi, 1049- Centro CEP 85900-030 
Fone (45) 3379-5900 - Fax (45) 3379-5901 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 

wwwtoledo pr.leq.br  

Art. 4° - Fica revogado o Ato n° 24, de 16 de abril de 2015. 

• 



GENIVALDO PAES 
Segundo-Secretário 

(7 
AN •O Z010 
Segundo-Vice-Presidente Primeiro-Vice-Presidente 

RENA 
Presidente da à 

IMANN 
ara Municipal 

CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Estado do Paraná 

Art. 50  - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 

Edifício Vereador Guerino Antônio Viccari, 30 de novembro de 2018. 

Publicação: 
" órgão Oficial Eletrônico do Municipio de 

Toledo n°2.182 de 03.12.2018, págs. 6 e 7. 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049. Centro. CEP 85900-030 

Fone (45) 3379-5900 - Fax (45) 3379-5901 
www.toledo.pr.lea.br.  
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CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Estado do Paraná 

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA n° 754/2018 

Considerando que ato n° 34, de 30 de novembro já é de conhecimento 

de todos os servidores desta Casa de Leis, determino ao Departamento Administrativo 

que arquive este processo visto que foi cumprida sua finalidade. 

Toledo, 04 de dezembro de 2018. 

Ren 	mann 

Presidente da 	ra Municipal 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049 CEP 85900-030 

Fone (45) 3379-5900 - Fax (45) 3379-5913 
www.toledo.pr.leg,br 
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