
PORTARIA Nº                   , DE                   DE                       DE 2011.  

 

Dispõe sobre o horário de funcionamento 
da Controladoria-Geral da União - CGU, a 
jornada de trabalho, o acompanhamento da 
freqüência dos seus servidores, e dá outras 
providências.   

 

O MINISTRO DE ESTADO CHEFE DA CONTROLADORIA-GERAL DA 
UNIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o § 1º do art. 5º do Decreto nº 1.590, de 10 de 
agosto de 1995; e o disposto na Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990; 

 

R E S O L V E: 

Capítulo I 

Disposições Gerais 

Art. 1º  O horário de funcionamento das unidades organizacionais, a jornada de 
trabalho e o acompanhamento da freqüência dos servidores lotados na sede e nas unidades 
regionais da Controladoria-Geral da União - CGU passam a ser regulados pelo disposto nesta 
Portaria. 

Capítulo II 

Do Horário de Funcionamento 

Art. 2º A Controladoria-Geral da União funciona nos dias úteis, de segunda a sexta-
feira, no horário das 7 às 20 horas. 

§1º.  O horário para atendimento ao público externo é de 8:00 às 12:00 horas e de 
14:00 às 18:00 horas. 

§ 2º. O horário para atendimento ao público externo nas unidades regionais da 
Controladoria-Geral da União será fixado pelos Dirigentes das Unidades Organizacionais de acordo com 
as peculiaridades locais, não podendo o atendimento ao público externo ser inferior a 6 (seis) horas 
diárias. 

Capítulo III 

Da Jornada de Trabalho 

Art. 3º  A jornada de trabalho dos servidores da CGU é de 40 (quarenta) horas 
semanais, ressalvados os casos disciplinados em legislação específica e observado o disposto 
nesta Portaria.  

§ 1º  A jornada diária habitual do servidor será de 8 (oito) horas diárias, constituída 
pela realização de serviços nas dependências da CGU e de serviços externos, em termos a serem 
disciplinados em normativo próprio pelo Secretário-Executivo.   



§ 2º  Cada dia semanal, de segunda a sexta-feira, que seja considerado, na forma da 
legislação, feriado ou de ponto facultativo total serão computados, para efeito da jornada 
semanal, como 8 (oito) horas efetivamente trabalhadas, incluídas como jornada de trabalho 
habitual e complementar. 

§ 3º  Os dias de ponto facultativo total são aqueles em que a repartição não funciona 
durante todo horário de expediente.  

§ 4º  Os dias de ponto facultativo parcial são aqueles em que a repartição funciona 
somente parte do horário de expediente, sendo computadas, para efeito da jornada semanal, a 
totalidade das horas abrangidas pelo ponto facultativo como efetivamente trabalhadas. 

§ 5º  A jornada diária máxima é de 10 (dez) horas diárias, salvo necessidade do 
serviço a ser justificada pela chefia imediata do servidor. 

 

Capitulo IV 

Da Programação Individual e Controle de Frequência 

Art. 4º  Para aferição da jornada de trabalho, deve ser estabelecida, pelo Dirigente da 
Unidade Organizacional, Programação Individual Semanal de Trabalho - PIST, com os horários 
a serem cumpridos pelo servidor em dias normais de expediente nas dependências da CGU e/ou 
fora delas, observado o art. 3º e as seguintes diretrizes: 

a) o interesse e a conveniência do serviço;  

b)  a distribuição adequada da força de trabalho nas unidades administrativas; e 

c)  o pleno funcionamento das unidades organizacionais da CGU. 

Art. 5º  O controle de frequência dos servidores da CGU, lotados na Sede e nas 
Unidades Regionais, será realizado por meio de equipamento eletrônico e de sistemas 
informatizados. 

      § 1º  A utilização indevida dos registros de que trata o caput deste arquivo, bem como 
a detecção de indícios de favorecimento, irregularidade ou fraude no controle de frequência do 
servidor será apurada mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, podendo 
acarretar penalidades ao servidor, à respectiva chefia imediata, bem como a quem contribuiu ou 
deu causa à ocorrência do ilícito.    

 
§ 2°  Os ocupantes de cargo em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento 

Superior não se sujeitarão ao controle de frequência estabelecido no caput deste artigo. 

Art. 6º  Os servidores em exercício na CGU poderão ser convocados fora dos dias e  
horários previstos no caput do art. 2º, sempre que presente interesse da Administração ou 
necessidade do serviço. 

Art. 7°  Os dirigentes das Unidades Organizacionais poderão delegar as atribuições 
de ajuste da programação individual semanal bem como outras definidas nesta Portaria, a fim de 
garantir maior eficiência à gestão. 

 



Capitulo V 

Da Compensação de Horários 

Art. 8º  Serão registradas em sistema informatizado, de forma individualizada, as 
horas trabalhadas inferiores ou excedentes à jornada fixada para o servidor da CGU no PIST. 

§ 1º  Os registros estabelecidos no caput deste artigo são destinados à compensação 
de carga horária inferior ou excedente à jornada semanal a ser cumprida. 

§2º  Para efeito de compensação da carga horária excedente ou inferior à jornada 
semanal, previsto no caput  do artigo 4º desta portaria,  deverá ser considerado o mesmo 
quantitativo de horas trabalhadas . 

§ 3º Para fins de compensação,  as horas excedentes trabalhadas fora do horário 
regular de funcionamento da CGU,  terão acréscimo de 50% sobre a hora normal trabalhada.  

§ 4º  Será considerado, para fins de compensação, um dia de descanso para cada dia 
não útil dispendido para deslocamento na realização de trabalho fora do município de lotação do 
servidor.   

Capitulo VI 

Disposições Finais 

Art. 9.  O Secretário-Executivo regulamentará os procedimentos a serem adotados 
para cumprimento ao disposto nesta Portaria.  

Art. 10.  Revogam-se: 

I - a Portaria nº 601, de 16 de dezembro de 2003, do Ministro de Estado do Controle 
e da Transparência; e 

II - a Portaria nº 565, de 20 de novembro de 2003, do Subcontrolador-Geral da 
Controladoria-Geral da União; e 

Art. 11.  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

JORGE HAGE SOBRINHO 


