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APRESENTAÇÃO

A 
presente cartilha reúne as principais dúvidas gera-
das pelos servidores da Assembleia Legislativa de 
Roraima acerca da RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 

002/19 [1], criada com a finalidade de regulamentar a jorna-
da de trabalho, o registro de frequência, o sistema de ponto 
eletrônico e de banco de horas.

O principal objetivo é evitar que servidores, efetivos ou 
comissionados, lotados em todas as unidades da ALE/RR, 
pratiquem atos que possam ser questionados como inde-
vidos, ou em relação aos quais se possa alegar violação da 
ordem legalmente estabelecida.

Visando facilitar a consulta à cartilha, ela está dividida por 
temas essenciais à compreensão da matéria, com pergun-
tas e respostas, à luz da Resolução Legislativa nº 002/19, 
bem como breves explanações acerca das demais exigên-
cias legais aplicáveis ao tema.

Esta cartilha foi elaborada como conclusão dos trabalhos 
da Comissão instituída pela RESOLUÇÃO Nº 0162/2019 [2], 
a qual designou os servidores: Clara Nunes da Silva Viei-
ra – Matrícula: 16290 – Sup. Administrativa; Adília Maria 
da Costa Menezes – Matrícula: 19174 – SGP; Joiciane dos 
Santos Mota – Matrícula: 21484 – SGP; Josemar de Oliveira 
Carvalho – Matrícula- 19436 – Sup. Financeira; Sônia Lúcia 
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Nunes Pinto – Matrícula: 14600 – Sup. De Comunicação; 
José Luís Mota de Russo – Matrícula: 18696 – Sup. de Pla-
nejamento;  Naya Kellen Mesquita Barros Barbosa – Matrí-
cula: 21805 Sup. Logística; Alcimara Luiza Barbosa – Matrí-
cula: 16768 – Sup. Legislativa; Luís Fernando Lima Pereira 
– Matrícula: 19278 – Procuradoria-Geral; Daniela Batista 
Melo – Matrícula: 16776 – Abrindo Caminhos e Ademir 
Barros Dias – Matrícula 13165 – Escolegis, para acompa-
nhar, capacitar e dirimir dúvidas na Implantação da Reso-
lução Legislativa n° 002/2019.

[1]  Publicada no Diário da ALE/RR ed. nº 2977 
do dia 24/04/2019.

[2]  Publicada no Diário da ALE/RR ed. nº 2977 
do dia 24/04/2019.
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ASPECTOS GERAIS
DA RESOLUÇÃO
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O QUE É A RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
Nº 002/2019?
A Resolução Legislativa nº 002/2019, conhecida como 
Resolução do Ponto Eletrônico, regulamenta a jornada 
de trabalho, o registro de frequência, o sistema de ponto 
eletrônico e de banco de horas dos servidores da Assem-
bleia Legislativa de Roraima.

QUANDO A RESOLUÇÃO DO PONTO
ELETRÔNICO ENTROU EM VIGOR?
A Resolução Legislativa nº 002/2019 foi publicada no 
dia 24 de abril de 2019 e entrou em vigor na mesma 
data de sua publicação, ou seja, em 24 de abril de 2019.

QUAIS AS VANTAGENS DO PONTO
ELETRÔNICO?
Com o ponto eletrônico, a coleta de dados é muito mais 
fácil e completa, o que contribui para um controle eficaz 
do registro de frequência. O sistema também impede 
fraudes e não permite alterações. Ou seja, é uma forma 
segura de registrar os horários de cada servidor, que não 
dá espaço para contestação judicial.

QUEM É OBRIGADO A CUMPRIR
A RESOLUÇÃO DO PONTO ELETRÔNICO?
Servidores efetivos, comissionados, cedidos, removidos 
e requisitados, bem como estagiários.
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ABRANGÊNCIA
JORNADA DE TRABALHO
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O QUE É A JORNADA DE TRABALHO?
A jornada de trabalho é o período estabelecido pelo 
chefe imediato que deve ser cumprido pelo servidor. 

A Resolução do Ponto Eletrônico prevê as seguintes formas: 

•    6 (seis) horas diárias, de forma ininterrupta,  
de segunda a sexta-feira, perfazendo 
30 (trinta) horas semanais;

•   8 (oito) horas diárias, com intervalo de duas horas 
para almoço, de segunda a sexta-feira, perfazendo 
40 (quarenta) horas semanais;

•   5 (cinco) horas diárias de trabalho noturno, 
de forma ininterrupta, de segunda a sexta-feira, 
perfazendo 25 (vinte e cinco) horas semanais;

•   4 (quatro) horas diárias, de forma ininterrupta, 
de segunda a sexta-feira, nos casos de servidores com 
jornada de trabalho de 20 (vinte) horas semanais, 
ressalvados os casos disciplinados em legislação específica. 

QUAIS SÃO AS ESCALAS DE TRABALHO
PREVISTAS NA RESOLUÇÃO DO PONTO
ELETRÔNICO?
O expediente previsto na Resolução do Ponto deve ser 
cumprido, conforme escala abaixo:

•  turno I: 7h30 às 13h30;
•  turno II: 12h30 às 18h30; 
•  turno III: 17h às 22h; 
•  turno IV: 8h às 12h; 
•  turno V: 14h às 18h. 
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O SERVIDOR PODERÁ CUMPRIR 
EXPEDIENTE EM TURNO DIFERENTE 
DO QUE DISPÕE A RESOLUÇÃO?
Sim. O servidor poderá cumprir escala de trabalho diversa 
da prevista na Resolução do Ponto, desde que seja obede-
cida a jornada de trabalho de acordo com a necessidade 
do serviço, mediante negociação entre o servidor e o chefe 
imediato, com deferimento do Superintendente-Geral. 
 

O SERVIDOR PODERÁ TRABALHAR 
ALGUNS DIAS DA SEMANA COM JORNADA 
DE TRABALHO DE 8H E, EM OUTROS 
DIAS, COM JORNADA DE 6H?
Sim. A jornada de trabalho do servidor sempre atenderá 
a necessidade e conveniência do serviço, desde que seja 
deferido pelo chefe imediato. A mudança de jornada deve-
rá ser formalizada e encaminhada à Superintendência de 
Gestão de Pessoas. 
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O SERVIDOR PODERÁ ALTERAR A ESCALA/
TURNO DE TRABALHO EM DIA ESPECÍFICO? 
Sim. A mudança de turno deve ser deferida pelo chefe 
imediato. Essa alteração do horário do servidor deverá ser 
encaminhada à Superintendência de Gestão de Pessoas.

QUE SERVIDOR PODE TER JORNADA 
ESPECIAL DE TRABALHO?
I -  Servidor estudante, até a sua primeira graduação,  

mediante comprovação escolar formal, quando não 
houver qualquer possibilidade do curso ser realizado 
fora do horário de expediente, com a devida 
compensação de horário. 

II-  Servidor com deficiência, quando comprovada 
a necessidade pelo setor médico da ALE-RR e/ou 
por Junta Médica Oficial, independentemente 
de compensação de horário. Essas concessões serão 
permitidas mediante solicitação e, consequentemente, 
aprovação do Superintendente-Geral por meio 
de resolução específica. 
(Art. 2º, I e II).
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O SERVIDOR QUE CUMPRIR HORÁRIO 
ESPECIAL DEVE REGISTRAR 
A FREQUÊNCIA EM PONTO ELETRÔNICO?
Sim. Conforme art. 4º da Resolução do Ponto Eletrônico, a 
única modalidade de controle de frequência dos servidores 
da ALE é o registro biométrico de ponto eletrônico. 

QUE SERVIDOR TEM DIREITO A REDUÇÃO 
DA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO SEM 
PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO INTEGRAL?
O servidor que seja o responsável legal e cuide diretamente 
de pessoa com deficiência ou idoso que, comprovada-
mente, necessite de assistência permanente, independen-
temente de estar sob tratamento terapêutico.  Nesse caso, 
será concedida a redução de 50% da carga horária de tra-
balho sem prejuízo da remuneração integral, forma do art. 
27-A, §1º ao 3º, da Constituição do Estado de Roraima. 
(Art. 3º, da Resolução nº 002/19).
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REGULAMENTAÇÃO
DO PONTO ELETRÔNICO
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COMO OCORRERÁ O REGISTRO
BIOMÉTRICO DE FREQUÊNCIA?
O controle de frequência dos servidores efetivos, comissio-
nados, cedidos, removidos e requisitados, bem como esta-
giários, ocorrerá por intermédio de sistema informatizado 
e relógio de ponto biométrico, tanto na sede da ALE-RR 
quanto nas unidades localizadas na Capital e interior do 
Estado. Exceto aos servidores pertencentes ao quadro de 
pessoal dos gabinetes parlamentares e os mencionados no 
art. 15 da Resolução do Ponto Eletrônico. 

COMO SERÁ FEITO O CONTROLE DE 
FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES QUE 
FICARÃO À DISPOSIÇÃO DO GABINETE 
PARLAMENTAR?
Os servidores deverão obedecer jornada de trabalho fixada 
pelo respectivo gabinete parlamentar, cujo controle será de 
inteira responsabilidade do deputado titular, a quem caberá 
o envio da frequência individual diária por comunicação 
mensal à SGP. 
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EM QUE MOMENTO PODERÁ SER
UTILIZADA A FREQUÊNCIA INDIVIDUAL?
O registro em folha individual de frequência só será permi-
tido nos casos em que o registro eletrônico de frequência 
estiver indisponível. Nesse caso, deverá constar a ciência 
do chefe imediato. 

EM CASO DE IMPOSSIBILIDADE DE 
REGISTRO POR CONTA DE PROBLEMAS 
TECNOLÓGICOS, COMO PROCEDER?
O servidor deve comunicar o chefe imediato. Este, por sua 
vez, deve informar o setor de Tecnologia da Informação da 
ALE-RR, responsável por confirmar o defeito ou falha do 
sistema.

QUANDO O SERVIDOR NÃO POSSUIR 
BIOMETRIA, COMO SERÁ FEITO 
O CONTROLE DE FREQUÊNCIA?
O servidor, cujas informações biométricas não possam 
ser coletadas em níveis satisfatórios, será submetido a 
avaliação pelo setor médico da ALE/RR. Confirmada a im-
possibilidade de registro, ele será amparado por resolução 
da Superintendência de Gestão de Pessoas, que garantirá 
o regular registro de frequência  no relógio de ponto sem 
biometria. 
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QUAIS AS CONSEQUÊNCIAS DA 
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO PONTO 
ELETRÔNICO OU DESCUMPRIMENTO 
DA JORNADA DE TRABALHO?
Será feita uma apuração da prática mediante processo dis-
ciplinar, que pode acarretar, ao infrator e ao beneficiário, a 
penalidade de demissão, sem prejuízo da responsabilização 
civil e criminal. 

COMO USAR O RELÓGIO BIOMÉTRICO?
O registro é feito por meio da digital do servidor cadastra-
da na Superintendência de Gestão de Pessoas (SGP). Basta 
posicionar o dedo que foi cadastrado no leitor biométrico. 

O REGISTRO DE PONTO PODERÁ SER FEITO 
POR MEIO DO NÚMERO DA MATRÍCULA 
DO SERVIDOR?
Não. Apenas nos casos excepcionais, como servidor não 
possuir biometria.  
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O REGISTRO DO PONTO ELETRÔNICO 
PODERÁ SER FEITO EM RELÓGIO BIOMÉ-
TRICO FORA DA SEDE ONDE O SERVIDOR 
É LOTADO? 

O servidor será cadastrado conforme setor de lotação e, 
consequentemente, o registro deverá ser feito por meio 
do relógio localizado na unidade em que estiver lotado. 
Nos casos em que a execução do serviço ocorrer em 
outra unidade da Assembleia Legislativa que possua 
relógio biométrico, mediante ciência do chefe imediato, 
o registro poderá ser computado normalmente.  

O RELÓGIO DE PONTO EMITIRÁ 
COMPROVANTE DE REGISTRO DE PONTO? 
A EMISSÃO DO COMPROVANTE 
É OBRIGATÓRIA? 
Sim. Sempre que houver o registro biométrico, o relógio 
emitirá comprovante. Nos casos em que o documento não 
for emitido, o servidor deve comunicar a SGP sobre a au-
sência de papel.
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BANCO DE HORAS
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O QUE SÃO HORAS EXTRAS
E BANCO DE HORAS?
São as horas excedentes, quando o servidor ultrapassa a 
quantidade de horas especificadas na jornada de trabalho, 
gerando, dessa forma, um banco de horas. O limite de ho-
ras trabalhadas não poderá ultrapassar duas horas diárias. 

QUALQUER SERVIDOR PODE
FAZER HORA EXTRA?
Não. Apenas se houver interesse da Administração para 
atender as situações excepcionais e temporárias, devida-
mente justificadas pelo servidor e autorizadas pelo chefe 
imediato. Nesse caso, o tempo de serviço realizado fora 
do período regular da jornada de trabalho será registrado 
como crédito no banco de horas. 

AS HORAS EXTRAS SERÃO
REMUNERADAS?
Não. O tempo de serviço que exceder a jornada de trabalho 
será convertido em folga compensatória. A cada somatória 
de oito horas, será concedido um dia de folga, conforme 
artigo 13 da Resolução do Ponto Eletrônico.
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QUAL O PRAZO PARA O SERVIDOR
COMPENSAR AS HORAS EXTRAS?
O servidor poderá usufruir até o último dia do segundo 
mês subsequente ao do cômputo do crédito. O período 
de usufruto deve ser previamente solicitado por escrito e 
autorizado pelo chefe imediato observada a conveniência 
para o serviço, sendo necessário o envio da documenta-
ção à Superintendência de Gestão de Pessoas, para fins de 
registro e arquivamento nos assentos funcionais. 

CASO O SERVIDOR TENHA CRÉDITO
NO BANCO DE HORAS, PODERÁ FALTAR
AO SERVIÇO SEM CONFIGURAR FALTA?
Não. O servidor, sendo ou não detentor de crédito no ban-
co de horas, não poderá se ausentar ou faltar ao serviço 
sem prévia autorização do chefe imediato, sob pena de 
configurar falta injustificada.   

O SERVIDOR TERÁ COMO CONSULTAR
O CARTÃO DE PONTO ELETRÔNICO E 
ACOMPANHAR O BANCO DE HORAS?
O sistema de gestão do ponto eletrônico disponibilizará 
consulta sobre os registros de entradas, saídas, créditos e 
débitos de horas de cada servidor, servindo também como 
ferramenta para as chefias, conforme dispõe o art. 14 da 
resolução. 
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QUAIS AS SITUAÇÕES EM QUE NÃO HÁ 
ACÚMULO DE BANCO DE HORAS?
Em razão da natureza dos cargos e suas atribuições, 
os servidores ocupantes dos cargos: Superintendente-Geral 
(CA-1), Superintendente (CA-2), Superintendente Legisla-
tivo Adjunto (CA-3), Diretor (CA-4), Diretor da ESCOLEGIS 
(EL-2), Diretor do PROCON (CP-2), Controlador-Geral (CB-
1), Controlador-Geral Adjunto (CB-2), Chefe de Gabinete da 
Presidência (CGP), Coordenador do Gabinete Militar (CM-
8), Assessor Especial da Presidência (AEP), Coordenadores- 
CA5 e Coordenador PEM-3; aos servidores ocupantes dos 
cargos de Procurador-Geral (P001ALE), Procurador-Geral 
Adjunto (P002ALE), Chefe de Procuradoria (P003ALE), 
Assessor de Procuradoria (P004ALE), Diretor Jurídico da 
ESCOLEGIS (EL-3); Consultor Jurídico do PROCON (CP-4) 
e Procurador Adjunto (PEM-2); aos servidores ocupantes 
dos cargos de Assessoramento Militar (CM-9 a CM-15); e 
aos servidores ocupantes dos cargos de assessoramento 
lotados nos gabinetes parlamentares e aos servidores tem-
porariamente à disposição dos gabinetes parlamentares.
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COMPENSAÇÕES
E TOLERÂNCIAS
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QUAL A TOLERÂNCIA PARA 
MARCAÇÃO DO REGISTRO BIOMÉTRICO 
DE FREQUÊNCIA?
O limite de tolerância para atraso de chegada ao posto de 
trabalho ou saída antecipada é de 30 minutos diários. Ou 
seja, o servidor pode utilizar esse tempo de tolerância tan-
to na entrada quanto na saída, desde que não ultrapasse 
a somatória do limite estipulado. Convém salientar que 
essa tolerância não é uma licença para que o servidor pos-
sa atrasar-se diariamente. Portanto, ainda que o tempo 
de tolerância diária não seja objeto de desconto na folha 
de pagamento, por conta do atraso dentro do limite legal, 
atrasos frequentes, ainda que dentro do limite acima infor-
mado, podem significar desídia do servidor, conduta essa 
passível de advertência, e, em alguns casos, até mesmo de 
exoneração por justa causa, caso o servidor persista injusti-
ficadamente na conduta.  

O TEMPO DE ATRASO DENTRO DO LIMITE 
DE TOLERÂNCIA PODE SER COMPENSADO?
Não, pois os 30 minutos diários de tolerância não são com-
pensáveis em nenhuma hipótese. Caso ultrapasse o limite 
mensal de 16 horas (960 minutos) de saldo negativo, ou 
seja, horas não trabalhadas dentro da jornada de trabalho, 
haverá desconto em folha de pagamento no mês subse-
quente ao mês apurado.
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SE O SERVIDOR CHEGOU AO LOCAL
DE TRABALHO APÓS O LIMITE DE
TOLERÂNCIA, ELE DEVE TRABALHAR
NORMALMENTE?
O servidor deverá comunicar o chefe imediato, que avaliará 
se ele pode permanecer no trabalho, ficando a critério 
de ambos como ocorrerá essa compensação, desde que 
seja respeitado o limite diário de duas horas por jornada 
de trabalho.
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FALTAS
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AS FALTAS JUSTIFICADAS PODEM SER 
COMPENSADAS? 
Sim. O servidor deverá comunicar o motivo da ausência ao 
chefe imediato, que decidirá a compensação. 

EM QUE SITUAÇÃO A FALTA NÃO PRECISA 
SER COMPENSADA?
Quando o motivo da ausência estiver previsto em lei 
ou regulamento, conforme comprovação apresentada  
pelo servidor. Ex: atestado médico ou participação 
em júri popular. 
 

SERVIDOR PODERÁ PEDIR AFASTAMENTO 
PARA PARTICIPAR DE CURSOS,
TREINAMENTOS E CONGRESSOS?
O servidor que participar de cursos, treinamentos 
e congressos deverá obrigatoriamente efetuar as justificati-
vas referentes aos dias e horários de participação, com 
a ciência do chefe imediato. 
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O  ESQUECIMENTO DE REGISTRO DE 
FREQUÊNCIA NO PONTO ELETRÔNICO, 
NO INÍCIO OU TÉRMINO DE CADA TURNO, 
É CONSIDERADO FALTA?
Caso o servidor deixe de registrar a entrada ou saída em 
um dos turnos de trabalho, a ausência é contabilizada pelo 
sistema de ponto eletrônico como “falta integral” à jornada 
de trabalho, sendo necessária a justificativa do motivo do 
esquecimento junto à chefia imediata para comprovação 
do comparecimento do servidor ao trabalho.

COMO PROCEDER NO CASO DE UMA
MARCAÇÃO INCORRETA OU DA FALTA
DE REGISTRO NO PONTO?
O servidor deve procurar a chefia imediata para as devidas 
justificativas.
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OBRIGAÇÕES
DO SERVIDOR
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O SERVIDOR É OBRIGADO A REGISTRAR
O INGRESSO E SAÍDA PARA FINS DE
FREQUÊNCIA E UTILIZAÇÃO
DO BANCO DE HORAS?
Sim. É obrigação do servidor o registro de ponto diaria-
mente, respeitados os horários de trabalho e intervalo esta-
belecidos na Resolução do Ponto Eletrônico.

É OBRIGAÇÃO DO SERVIDOR EFETUAR
AS JUSTIFICATIVAS DE AUSÊNCIA AO TRA-
BALHO ATÉ O 2º DIA ÚTIL DE CADA MÊS?
O servidor tem até o 2º dia útil do mês subsequente para 
efetuar todas as justificativas pendentes, que serão analisa-
das pelo chefe imediato. As ausências não justificadas den-
tro do tempo hábil serão consideradas faltas e descontadas 
em folha de pagamento.

COMO O SERVIDOR PODERÁ
VISUALIZAR SUA FREQUÊNCIA
DIÁRIA/CARTÃO DE PONTO?
Os servidores poderão acessar o cartão de ponto individual 
para controle e acompanhamento de sua frequência, 
mediante cadastro de senha na SGP. 
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EM CASO DO CARTÃO DE PONTO EXIBIR
FALTA EM DESACORDO COM O REGISTRO 
BIOMÉTRICO, COMO DEVO PROCEDER?
O servidor deve procurar a SGP e levar o comprovante do 
registro biométrico.

POR QUE O CARTÃO DE PONTO, NO CAM-
PO DAS HORAS DE ENTRADA IDENTIFICA
A HORA DA SAÍDA OU O CONTRÁRIO?
Isso ocorre quando o servidor registra a biometria em reló-
gios diferentes e o setor de informática, ao colher os regis-
tros biométricos, o faz em ordem crescente pelos relógios. 

O SERVIDOR PODERÁ, A QUALQUER MO-
MENTO, SE AFASTAR DA INSTITUIÇÃO PARA 
RESOLVER ASSUNTOS PARTICULARES?
Não, sob pena de ser considerado ausente. Salvo, excep-
cionalmente, por motivo devidamente justificado e previa-
mente autorizado pelo chefe imediato.

COMO FICA A JUSTIFICATIVA DO PONTO 
ELETRÔNICO EM CASO DE DESLOCAMENTO 
INSTITUCIONAL DO SERVIDOR?
O servidor terá a frequência justificada mediante resolução 
que será lançada pela SGP, após a publicação.
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OBRIGAÇÕES
DO CHEFE IMEDIATO
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QUEM É CONSIDERADO CHEFE IMEDIATO?
São considerados chefes imediatos os titulares das unidades 
administrativas integrantes do organograma da Assembleia 
Legislativa de Roraima. Deputados presidentes de comissões 
e deputados membros da Mesa Diretora ou servidores oficial-
mente designados por eles, além de diretores e chefes indica-
dos por resolução da Superintendência Geral e encaminha-
dos à Superintendência de Gestão de Pessoas. 

QUAIS AS RESPONSABILIDADES DAS
CHEFIAS DAS UNIDADES DE LOTAÇÃO?
Orientar os servidores para o fiel cumprimento do disposto 
na Resolução do Ponto Eletrônico. Acompanhar a frequência 
do servidor e as ocorrências de afastamento. Compete exclu-
sivamente ao chefe imediato, de forma criteriosa, analisar as 
justificativas registradas pelo servidor, aceitando-as ou não. 

A VALIDAÇÃO DA FREQUÊNCIA DEVE
SER FEITA NO MESMO DIA PELA CHEFIA 
IMEDIATA?
O chefe imediato deverá validar a frequência dos servidores 
até o 5º dia útil do mês subsequente. A não validação do pon-
to, pelo chefe, implicará em desconto na folha de pagamento.
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DISPOSIÇÕES
FINAIS
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A QUEM COMPETE FISCALIZAR O REGISTRO 
DE OCORRÊNCIAS NAS FREQUÊNCIAS DOS 
SERVIDORES?
Compete à SGP, junto com a Gerência de Desenvolvimento 
de Sistemas, promover fiscalização do registro regular de 
frequências, bem como manter sob sua guarda, com vistas 
às auditorias externas e internas. 

QUAL SETOR RESPONSÁVEL PELO CADAS-
TRAMENTO DAS DIGITAIS E GUARDA DOS 
COMPROVANTES DO PONTO ELETRÔNICO?
É responsabilidade da SGP, com apoio do setor de Tecnolo-
gia da informação, promover o cadastramento das digitais 
dos servidores no registro de ponto eletrônico, manter os 
comprovantes eletrônicos de frequências sob sua guarda, 
com vistas às auditorias internas e externas, e promover a 
adequação dos sistemas informatizados corporativos ao 
disposto nesta Resolução. 
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SERVIDOR PODERÁ FICAR À DISPOSIÇÃO 
DE GABINETE PARLAMENTAR?
Sim. Desde que o requerimento de solicitação esteja de-
vidamente justificado pelo deputado, o servidor poderá 
temporariamente ficar à disposição do respectivo gabinete 
parlamentar ou do órgão distinto da lotação oficial, situa-
ção em que passa a ser de responsabilidade do parlamen-
tar ou do titular do órgão ou da unidade administrativa, o 
controle do cumprimento da jornada de trabalho.

OS CASOS OMISSOS NA RESOLUÇÃO DO 
PONTO SERÃO SOLUCIONADOS
POR QUEM?
Os casos omissos serão tratados pelo chefe imediato junto 
à Superintendência de Gestão de Pessoas e à Superinten-
dência Geral. 
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