
 
ESTADO DO PARÁ 

DEFENSORIA PÚBLICA 
CORREGEDORIA GERAL 

  

Recomendação CGDP 11/17 

 

Controle de frequência dos servidores da 

Defensoria Pública do Estado do Pará 

 

A CORREGEDORIA GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO PARÁ, a fim de dar fiel cumprimento ao disposto no artigo 17, XV do 

Regimento Interno da Defensoria Pública: 

 

CONSIDERANDO que são princípios constitucionais da 

administração pública a eficiência, moralidade e a legalidade; 

 

CONSIDERANDO que o horário de atendimento ao público da 

Defensoria Pública do Estado do Pará é das 8h as 14h;  

 

CONSIDERANDO a Instrução Normativa nº 03/2009 da Defensoria 

Pública Geral; 

 

RECOMENDA: 

 

Art. 1º. Que todas as chefias exerçam o controle da frequência dos 

servidores lotadas em suas respectivas unidades, visando a continuidade e 

eficiência dos serviços prestados. 

 

Art. 2°. O controle de frequência deverá ser exercido na forma da 

Instrução Normativa 03/2009, da Defensoria Pública Geral. 

 

Art. 3º. Os servidores lotados em unidades da Defensoria Pública 

que possuam registro de ponto biométrico terão o controle de suas frequências 

exercidas diretamente pela Gerência de Gestão de Pessoas, porém ficará a cargo 

das chefias imediatas o controle e a avaliação das faltas dos servidores no que se 



 
ESTADO DO PARÁ 

DEFENSORIA PÚBLICA 
CORREGEDORIA GERAL 

refere ao prejuízo causado ao serviço desenvolvido em sua respectiva unidade, 

quando as mesmas não forem previamente comunicadas, injustificadas ou 

recorrentes, passíveis de configuração de falta disciplinar. 

 

§1º. Quando a falta do servidor ao trabalho não for previamente 

comunicada, injustificada ou recorrente deverão as chefias comunicar o fato a 

Corregedoria Geral. 

 

Art. 4º. Os servidores lotados em unidades da Defensoria Pública 

que registram ponto através de folha de frequência deverão assinar diariamente 

suas fichas, no horário de saída e chegada ao serviço, diretamente na sala da chefia 

ou em local estabelecido pela mesma. 

 

Art. 5º. A presente recomendação deverá ser encaminhada a todas 

as chefias a fim de os coordenadores deem ciência da presente recomendação a 

todos os servidores em atuação nos respectivos núcleos. 

 

Art. 6º. Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 

Belém, 08 de fevereiro de 2017. 

 

 

ANTONIO CARLOS DE ANDRADE MONTEIRO 
Corregedor Geral 


