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CONTROLE DE ASSIDUIDADE E PONTUALIDADE 

 

Presidência da República 

Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

DECRETO Nº 1.590, DE 10 DE AGOSTO DE 1995. 
Dispõe sobre a jornada de trabalho dos servidores da Administração 
Pública Federal direta, das autarquias e das fundações públicas federais, 
e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o 
disposto no art. 19 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, com a relação dada pelo art. 22 da Lei nº 8.270, de 17 de 
dezembro de 1991,  
DECRETA: 
Art. 1º A jornada de trabalho dos servidores da Administração Pública Federal direta, das autarquias e das fundações públicas 
federais, será de oito horas diárias e: 

I - carga horária de quarenta horas semanais, exceto nos casos previstos em lei específica, para os ocupantes de cargos de 
provimento efetivo; 

II - regime de dedicação integral, quando se tratar de servidores ocupantes de cargos em comissão ou função de direção, chefia 
e assessoramento superiores, cargos de direção, função gratificada e gratificação de representação. 

Parágrafo único. Sem prejuízo da jornada a que se encontram sujeitos, os servidores referidos no inciso II poderão, ainda, ser 
convocados sempre que presente interesse ou necessidade de serviço. 

Art. 2º Para os serviços que exigirem atividades contínuas de 24 horas, é facultada a adoção do regime de turno ininterrupto de 
revezamento. 

Art. 3º Quando os serviços exigirem atividades contínuas de regime de turnos ou escalas em período igual ou superior a quatorze 
horas ininterruptas, é facultado ao dirigente máximo do órgão ou da entidade autorizar os servidores que trabalham no período 
noturno a cumprir jornada de trabalho de seis horas diárias e carga horária de trinta horas semanais, devendo-se, neste caso, 
dispensar o intervalo para refeições. 

§ 1º Entende-se por período noturno aquele que ultrapassar às 21 horas. 

§ 2º Os dirigentes máximos dos órgãos ou entendidas farão publicar no Diário Oficial da União, a cada seis meses, a relação e 
a jornada de trabalho dos servidores aos quais se aplique o disposto neste artigo. 

Art. 3º  Quando os serviços exigirem atividades contínuas de regime de turnos ou escalas, em período igual ou superior a doze 
horas ininterruptas, em função de atendimento ao público ou trabalho no período noturno, é facultado ao dirigente máximo do 
órgão ou da entidade autorizar os servidores a cumprir jornada de trabalho de seis horas diárias e carga horária de trinta horas 
semanais, devendo-se, neste caso, dispensar o intervalo para refeições. (Redação dada pelo Decreto nº 4.836, de 9.9.2003) 
 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 
DECRETO Nº 4.836, DE 9 DE SETEMBRO DE 2003. 

Altera a redação do art. 3º do Decreto nº 1.590, de 10 de agosto de 1995, que 
dispõe sobre a jornada de trabalho dos servidores da Administração Pública 
Federal direta, das autarquias e das fundações públicas federais. 

 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 
19 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 

DECRETA: 

Art. 1º O art. 3º do Decreto nº 1.590, de 10 de agosto de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 3º Quando os serviços exigirem atividades contínuas de regime de turnos ou escalas, em período igual ou superior a doze horas 
ininterruptas, em função de atendimento ao público ou trabalho no período noturno, é facultado ao dirigente máximo do órgão ou da 
entidade autorizar os servidores a cumprir jornada de trabalho de seis horas diárias e carga horária de trinta horas semanais, devendo-
se, neste caso, dispensar o intervalo para refeições. 

§ 1o Entende-se por período noturno aquele que ultrapassar às vinte e uma horas. 

§ 2o Os dirigentes máximos dos órgãos ou entidades que autorizarem a flexibilização da jornada de trabalho a que se refere o caput 
deste artigo deverão determinar a afixação, nas suas dependências, em local visível e de grande circulação de usuários dos serviços, 
de quadro, permanentemente atualizado, com a escala nominal dos servidores que trabalharem neste regime, constando dias e horários 
dos seus expedientes." (NR) 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 9 de setembro de 2003; 182º da Independência e 115º da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Guido Mantega 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 10.9.2003 

 

§ 1o  Entende-se por período noturno aquele que ultrapassar às vinte e uma horas. (Redação dada pelo Decreto nº 4.836, de 
9.9.2003) 
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§ 2o  Os dirigentes máximos dos órgãos ou entidades que autorizarem a flexibilização da jornada de trabalho a que se refere o 
caput deste artigo deverão determinar a afixação, nas suas dependências, em local visível e de grande circulação de usuários 
dos serviços, de quadro, permanentemente atualizado, com a escala nominal dos servidores que trabalharem neste regime, 
constando dias e horários dos seus expedientes. (Redação dada pelo Decreto nº 4.836, de 9.9.2003) 
Art. 4º Aos Ministros de Estado e aos titulares de órgãos essenciais da Presidência da República, bem como a seus respectivos 
Chefes de Gabinete e, também, aos titulares de cargos de Natureza Especial e respectivos Chefes de Gabinete é facultado 
autorizar jornada de trabalho de seis horas e carga horária de trinta horas semanais às secretárias que os atendam diretamente, 
limitadas, em cada caso, a quatro. 

Art. 5º Os Ministros de Estado e os dirigentes máximos de autarquias e fundações públicas federais fixarão o horário de 
funcionamento dos órgãos e entidades sob cuja supervisão se encontrem. (Vide Decreto nº 1.867, de 1996) 
 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 
DECRETO Nº 1.867, DE 17 DE ABRIL DE 1996. 

Dispõe sobre instrumento de registro de assiduidade e pontualidade dos 
servidores públicos federais da Administração Pública Federal direta, 
autárquica e fundacional, e dá outras providências. 

 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no 
Decreto n° 1.590, de 10 de agosto de 1995, 
DECRETA: 
Art. 1° O registro de assiduidade e pontualidade dos servidores públicos federais da Administração Pública Federal direta, autárquica e 
fundacional será realizado mediante controle eletrônico de ponto. 

        § 1º O controle eletrônico de ponto deverá ser implantado, de forma gradativa, tendo início nos órgãos e entidades localizados no Distrito 
Federal e nas capitais, cuja implantação deverá estar concluída no prazo máximo de seis meses, a contar da publicação deste Decreto. 

Art. 2º O controle de assiduidade do servidor estudante far-se-á mediante folha de ponto e os horários de entrada e saída não estão, 
obrigatoriamente, sujeitos ao horário de funcionamento do órgão ou entidade, a que se refere o art. 5° do Decreto n° 1.590, de 10 de agosto de 
1995.  
Art. 3° Ficam dispensados do controle de ponto os servidores referidos no § 4º do art. 6º do Decreto nº 1.590, de 1995, que terão o seu 
desempenho avaliado pelas chefias imediatas. 
Art. 4º O § 7º do art. 6º do Decreto n° 1.590, de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 6º .................................... ............................................ 
.............................. ........................................................ 

§ 7º São dispensados do controle de freqüência os ocupantes de cargos: 

a) de Natureza Especial; 

b) do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, iguais ou superiores ao nível 4; 

c) de Direção - CD, hierarquicamente iguais ou superiores a DAS 4 ou CD - 3; 

d) de Pesquisador e Tecnologista do Plano de Carreira para a área de Ciência e Tecnologia; 

e) de Professor da Carreira de Magistério Superior do Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos." 

Art. 5° Durante a fase de implantação, a que se refere o § 1° do art. 1° deste Decreto, o controle de assiduidade e pontualidade será exercido, 
também, mediante assinatura de folha de ponto, nos mesmos moldes contidos nos §§ 1° e 2° do art. 6° do Decreto nº 1.590, de 1995.  
Art. 6° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 17 de abril de 1996; 175° da Independência e 108° da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Luiz Carlos Bresser Pereira 
Este texto não substitui o publicado no DOU de 18.4.1996 

 
§ 1º Os horários de início e de término da jornada de trabalho e dos intervalos de refeição e descanso, observado o interesse do 
serviço, deverão ser estabelecidos previamente e adequados às conveniências e às peculiaridades de cada órgão ou entidade, 
unidade administrativa ou atividade, respeitada a carga horária correspondente aos cargos. 

§ 2º O intervalo para refeição não poderá ser inferior a uma hora nem superior a três horas. 

Art. 6º O controle de assiduidade e pontualidade poderá ser exercido mediante: 

I - controle mecânicos; 

II - controle eletrônico; 

III - folha de ponto. 

§ 1º Nos casos em que o controle seja feito por intermédio de assinatura em folha de ponto, esta deverá ser distribuída e recolhida 
diariamente pelo chefe imediato, após confirmados os registros de presença, horários de entrada e saída, bem como as 
ocorrências de que trata o art. 7º. (Vide Decreto nº 1.867, de 1996) 
§ 2º Na folha de ponto de cada servidor, deverá constar a jornada de trabalho a que o mesmo estiver sujeito. (Vide Decreto nº 
1.867, de 1996) 
§ 3º As chefias imediatas dos servidores beneficiados pelo art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, deverão 
compatibilizar o disposto naquele artigo com as normas relativas às jornadas de trabalho regulamentadas por este Decreto. 

§ 4º Os servidores, cujas atividades sejam executadas fora da sede do órgão ou entidade em que tenha exercício e em condições 
materiais que impeçam o registro diário de ponto, preencherão boletim semanal em que se comprove a respectiva assiduidade 
e efetiva prestação de serviço. (Vide Decreto nº 1.867, de 1996) 
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§ 5º O desempenho das atividades afetas aos servidores de que trata o parágrafo anterior será controlado pelas respectivas 
chefias imediatas. 

§ 6º Em situações especiais em que os resultados possam ser efetivamente mensuráveis, o Ministro de Estado poderá autorizar 
a unidade administrativa a realizar programa de gestão, cujo teor e acompanhamento trimestral deverão ser publicado no Diário 
Oficial da União, ficando os servidores envolvidos dispensados do controle de assiduidade. 

§ 7º São dispensados do controle de freqüência os ocupantes de cargos: 

a) de Natureza Especial; 

b) do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, iguais ou superiores ao nível 4; 

c) de Cargos Direção - CD, iguais ou superiores ao nível 3. 

        § 7º São dispensados do controle de freqüência os ocupantes de cargos: (Redação dada pelo Decreto nº 1.867, de 1996) 
        a) de Natureza Especial;  (Redação dada pelo Decreto nº 1.867, de 1996) 
        b) do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, iguais ou superiores ao nível 4; (Redação dada pelo Decreto nº 
1.867, de 1996) 
        c) de Direção - CD, hierarquicamente iguais ou superiores a DAS 4 ou CD - 3; (Redação dada pelo Decreto nº 1.867, de 
1996) 
        d) de Pesquisador e Tecnologista do Plano de Carreira para a área de Ciência e Tecnologia; (Incluído pelo Decreto nº 1.867, 
de 1996) 
        e) de Professor da Carreira de Magistério Superior do Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos. 
(Incluído pelo Decreto nº 1.867, de 1996) 
        § 8° No interesse do serviço, o dirigente máximo do órgão ou entidade poderá manter o controle de freqüência dos ocupantes 
de cargo de Pesquisador e Tecnologista do Plano de Carreira para a área de Ciência e Tecnologia, de que trata a alínea d do 
parágrafo anterior, conforme as características das atividades de cada entidade. (Incluído pelo Decreto nº 1.927, de 1996) 
 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 
DECRETO Nº 1.967, DE 13 DE JUNHO DE 1996. 

Acresce § 8° ao art. 6° do Decreto n° 1.590, de 10 de agosto de 1995, que dispõe sobre a 

jornada de trabalho dos servidores da Administração Pública Federal direta, das 

autarquias e fundações públicas federais. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição 
DECRETA: 
Art. 1° O art. 6° do Decreto n° l.590, de 10 de agosto de 1995, passa a vigorar acrescido do seguinte § 8°: 
"§ 8° No interesse do serviço, o dirigente máximo do órgão ou entidade poderá manter o controle de freqüência dos ocupantes de cargo de 
Pesquisador e Tecnologista do Plano de Carreira para a área de Ciência e Tecnologia, de que trata a alínea d do parágrafo anterior, conforme as 
características das atividades de cada entidade". 

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 13 de Junho de 1996; 175° da Independência e 108º da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

Luiz Carlos Bresser Pereira 
Este texto não substitui o publicado no DOU de 14.6.1996 

 

Art. 7º Eventuais atrasos ou saídas antecipadas decorrentes de interesse do serviço poderão ser abonados pela chefia imediata. 

Art. 8º A freqüência do mês deverá ser encaminhada às unidades de recursos humanos do respectivo órgão ou entidade até o 
quinto dia útil do mês subseqüente, contendo as informações das ocorrências verificadas. 

Art. 9º No prazo de trinta dias, contados da publicação deste Decreto, o dirigente máximo do órgão ou entidade fixará os critérios 
complementares necessários à sua implementação, com vistas a adequá-lo às peculiaridades de cada unidade administrativa e 
atividades correspondentes. 

Art. 10. O Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado fará publicar o modelo de folha de ponto para registro de 
freqüência dos servidores, bem como a relação dos cargos efetivos cuja carga horária seja distinta da referida no inciso I do art. 
1º. 

Art. 11. Às unidades de controle interno e ao Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado compete zelar pelo fiel 
cumprimento do disposto neste Decreto. 

Art. 12. O desempenho das normas estabelecidas neste Decreto sujeitará o servidor e o chefe imediato ao disposto no Título V 
da Lei nº 8.112, de 1990.  
 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 
LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990  

Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das 
fundações públicas federais. 

Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
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Art. 14. Revogam-se os Decretos nºs 50.350, de 17 de março de 1961, e 373, de 23 de dezembro de 1991.  
Brasília, 10 de agosto de 1995; 174º da Independência e 107º da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO  
Luiz Carlos Bresser Pereira 
Este texto não substitui o publicado no DOU de 11.8.1995 

 

 

DADOS COMPLEMENTARES 

PORTARIA Nº 101, DE 16 DE JULHO DE 2003 

Suspenso, temporariamente, em todos os órgãos federais do País, o uso de equipamentos eletrônicos para registrar o ponto dos servidores 
públicos. O controle da freqüência passa a ser feito diretamente pela chefia imediata do servidor, mediante a assinatura diária em livro ou folha 
de ponto. 
 
 

Adriana M Araújo há 6 anos 
 

Um órgão público que tenha empregados regidos pela CLT e servidores estatutários estará obrigado a utilizar o REP para os empregados regidos 
pela CLT? Em caso afirmativo, o órgão poderá, opcionalmente, incluir os servidores estatutários no REP, fazendo a separação no Programa de 
Tratamento? (texto atualizado) 

Sim. Todo empregador que tenha mais de dez empregados regidos pela CLT e que opte por sistema eletrônico de ponto, será obrigado a usar o 
REP. Não há problema em incluir, opcionalmente, servidores estatutários, desde que sejam separados no Programa de Tratamento e nos 
documentos a serem apresentados à fiscalização. 

5 . Quais os principais requisitos do REP? 
a. Ter como finalidade exclusiva a marcação de ponto; 
b. Possuir memória das marcações de ponto que não possa ser alterada ou apagada; 
c. Emitir comprovante a cada marcação efetuada pelo trabalhador; 
d. Não possuir mecanismo que permita marcações automáticas ou restrições às marcações. 
 
Após 01/03/2011 os equipamentos de registro de ponto que não sigam seus requisitos poderão continuar a ser utilizados? (texto atualizado) 
 
Não. Apenas serão permitidos os equipamentos registrados no MTE, ressalvado o disposto na Portaria 373/2011. Ressalte-se que toda análise 
de sistemas de controle de ponto não disciplinados pela Portaria 1.510/2009, será feita pelo Auditor-Fiscal do Trabalho, no momento de 
fiscalização no estabelecimento do empregador. Caso não atenda aos requisitos estabelecidos na referida Portaria, o sistema será 
descaracterizado e serão tomadas as medidas aplicáveis ao caso. (texto atualizado). 
 
PORTARIA Nº 1.510, DE 21 DE AGOSTO DE 2009. 
 
A Portaria 1.510 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) disciplina o registro eletrônico de ponto e a utilização do Sistema de Registro 
Eletrônico de Ponto (SREP). 
 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) identificou irregularidades na implantação do sistema de controle de ponto eletrônico em 12 unidades 
hospitalares federais no Estado do Rio de Janeiro. A partir do monitoramento do acórdão 2.324/2013, o tribunal constatou que em nenhuma das 
unidades o controle de frequência tem sido realizado de maneira correta. 

Entre os achados da fiscalização estão falta de manutenção dos equipamentos, incorreta gestão dos dados inseridos no sistema de escalas e 
resistência dos servidores em proceder ao registro eletrônico. O TCU solicitou explicações sobre as falhas à Secretaria de Atenção à Saúde do 
Ministério da Saúde (SAS/MS), mas as respostas enviadas pelo órgão não explicaram o motivo de os sistemas ainda não funcionarem como 
deveriam. 

Para o tribunal houve omissão do Ministério da Saúde e dos diretores gerais das instituições no dever de fazer cumprir, tempestivamente, a 
legislação. Diante deste cenário, o tribunal decidiu aplicar multa individual ao secretário de Atenção à Saúde do Ministério (período de 28/10/2015 
a 19/5/2016) e à secretária Substituta da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde (a partir de 29/10/2015). Além disso, o ministério 
terá o prazo de 90 dias, a contar da data de notificação, para solucionar as irregularidades encontradas. 

O relator do processo é o ministro Vital do Rego. 

Problemas ocorrem desde 2013 
O tribunal já havia verificado erros na regularidade e economicidade das despesas realizadas a título de Adicional por Plantão Hospitalar (APH). 
Em 2013, o processo TC 016.092/2014-7 apontou falhas como critérios não claros para escolha de servidores que participavam dos plantões 
custeados com o APH e a existência de controles de frequência frágeis. A fiscalização também detectou servidores com dois ou mais vínculos 
empregatícios públicos com carga horária superior a sessenta horas semanais de trabalho, e ainda realizando plantões custeados pelo APH. 

 

Dúvidas Frequentes: Ponto Eletrônico 
 
Registro de frequência eletrônica ao sair antes do horário de trabalho 
A Lei Federal nº 8.112/1990 no seu artigo 44, inciso II menciona que o servidor perderá a parcela da remuneração diária, proporcional aos 
atrasos, ausências justificadas e saídas antecipadas, ressalvadas as concessões de que tratam o artigo 97 daquela mesma Lei. Esse desconto 
proporcional não irá ocorrer nos casos em que o servidor compense o horário da ausência até o mês subsequente ao do ocorrido. 

Tolerância de 15 minutos 
O parágrafo 2º do artigo 28 da Resolução nº 008/2014 do Conselho Universitário - CUni, estabelece que haverá tolerância de até 15 (quinze) 
minutos, a partir do horário de entrada do servidor, sem que o registro do ponto durante este período seja descontado da remuneração do 
servidor. Exemplo: Caso o horário de trabalho diário do servidor seja das 08:00 horas as 12:00 horas e das 14:00 horas as 18:00 horas, o 
servidor poderá registrar sua frequência diária até as 08:15 horas, no primeiro turno e, até as 14:15 horas no turno vespertino. Se o servidor 
registrar sua frequência as 08:16 horas, o sistema contabilizará 16 (dezesseis) minutos de atraso em relação ao seu horário de entrada. Não 
há naquela Resolução tolerância de 15 (quinze) minutos anteriores ao seu horário de trabalho. Os registros de frequência anterior ao horário 
de trabalho não será contabilizado como hora trabalhada a menos que justificada e autorizada pela chefia imediata. 

Consultar a frequência antes da implantação do Sistema 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/D50350.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0373.htm
https://jus.com.br/duvidas/272179/ponto-eletronico-e-funcionarios-publicos/resposta/693868
http://progesp.ufrr.br/index.php/duvidas-frequentes
http://progesp.ufrr.br/index.php/duvidas-frequentes
http://progesp.ufrr.br/index.php/duvidas-frequentes
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A Diretoria de Administração de Recursos Humanos - DARH encaminhará cópias dos relatórios de frequências dos servidores ao final de cada 
mês até que haja Sistema informatizado que permita esse acompanhamento pelo servidor interessado. 

Cadastramento em relógios diferentes 
O servidor será cadastrado apenas no tótem de ponto eletrônico com localização mais próxima ao seu setor de lotação. Não haverá 
cadastramento de servidor em mais de um relógio de ponto eletrônico. 

Desconto de faltas e ausências sem a vigência da Resolução 
A utilização do ponto eletrônico na Universidade Federal de Roraima está em fase final de testes até que entre em vigor a Resolução nº 
008/2014 - Cuni. Desta forma, é necessária a utilização do ponto eletrônico para eliminação da maior quantidade possível de dúvidas 
relacionadas ao registro eletrônico da frequência. Essa fase é importante para que, a partir do primeiro momento de vigor daquele Ato 
Normativo, não tenhamos problemas que poderiam ser facilmente resolvidos, evitando grandes transtornos entre a gestão do ponto eletrônico 
e os servidores desta Instituição. Entretanto, a Lei Federal nº 8.112/1990  (artigo 44) dispõe que servidor que não cumpra seu horário de 
trabalho deverá compensá-lo para que não haja descontos em sua remuneração. 

Registro de ponto fora do horário de trabalho cadastrado 
O sistema de ponto eletrônico desta Universidade Federal de Roraima contabiliza as horas registradas após a batida da frequência biométrica 
diária do servidor. Quando o horário diário registrado não condiz com o horário previamente informado à DARH e devidamente cadastrado no 
referido sistema, há a contabilização do não cumprimento do horário de trabalho do servidor. As exceções, desde que autorizadas pela chefia 
imediata, poderão ser acatadas e registradas no sistema para fins de compensação do horário de trabalho. Os registros de entrada após a 
tolerância e as saídas antecipadas em relação ao horário de trabalho estão sujeitos a compensação de horário ou desconto proporcional da 
remuneração sem a devida compensação. 

Prazo para compensação do horário não trabalhado 
A Resolução nº 008/2014 do Conselho Universitário, em seu artigo aritgo 27, parágrafo 1º menciona que a compensação de hora devida de 
trabalho (horas em débito) deverá ser efetuada até o mês subsequente ao da ocorrência, devendo ser respeitado o limite de 02 (duas) horas 
por jornada. 

Compensação de horário durante o horário de descanso 
O parágrafo 5º do artigo 21 da Resolução nº 008/2014 - CUni estabelece que deve ser respeitado o horário de descanso mínimo de uma hora 
para o servidor que cumpra dupla jornada de trabalho. Assim, aos servidores cujo registro prévio na Diretoria de Administração de Recursos 
Humanos - DARH do intervalo para repouso e refeição seja de apenas uma hora, esta compensação deverá efetuar-se por antecipação ou 
postergamento da jornada de trabalho, não sendo permitida a compensação no horário para descanso, ainda que autorizada pela chefia 
imediata. Em caso de compensação de hora não trabalhada por postergamento da jornada de trabalho deve ser respeitado, ainda, o limite das 
22:00 horas do dia, segundo a Resolução. 

Compensação de horário por ausência do servidor para resolver problemas particulares 
A Lei Federal nº 8.112/1990, em seu inciso II do artigo 44, combinado com o inciso II do artigo 29  da Resolução nº 008/2014 do Conselho 
Universitário - CUni mencionam que o servidor perderá a parcela da remuneração diária, proporcional aos atrasos, ausências justificadas e 
saídas antecipadas, ressalvadas as concessões de que tratam o artigo 97 daquela Lei nº 8.112/1990. Entradas após a tolerância diária e 
saídas antecipadas em relação ao horário de trabalho do servidor, para resolução de problemas particulares, necessitam da compensação do 
horário da ausência ao trabalho. O parágrafo 6º do artigo 28 da Resolução 008/2014 acima menciona que não serão descontados, da 
remuneração do servidor, os registros de jornada inferiores à carga horária mensal prevista para o respectivo mês até o limite de 120 (cento e 
vinte) minutos. O desconto proporcional não irá ocorrer desde que dentro desse limite de 120 (cento e vinte) minutos mensais ou, extrapolado 
esse limite, nos casos em que o servidor compense o horário da ausência até o mês subsequente ao do ocorrido. 

Duas horas de tolerância 
O parágrafo 6º do artigo 28 da Resolução 008/2014 do Conselho Universitário menciona que não serão descontados, da remuneração do 
servidor, os registros de jornada inferiores à carga horária mensal prevista para o respectivo mês até o limite de 120 (cento e vinte) minutos. O 
desconto proporcional não irá ocorrer desde que dentro desse limite de 120 (cento e vinte) minutos mensais. 

Recesso de fim de ano 
O recesso de fim de ano já é uma prática corriqueira na Administração Pública e ocorre, anualmente, nas semanas do Natal e do Ano Novo. O 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG encaminha Ofício aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal 
relacionando as datas previstas para o escalonamento dos servidores de forma a não haver prejuízo aos administrados e a manter a 
preservação das atividades dos setores e unidades de trabalho dos servidores. Em cada um dos Ofícios anteriores, o MPOG estabeleceu 
também as datas, inicial e final, em que os servidores deverão compensar as ausências ao trabalho. A justificativa da compensação é atrelada 
ao artigo 44 da Lei Federal nº 8.112/1990 que menciona que as ausências do servidor ao local de trabalho deverão ser compensadas de forma 
a evitar descontos proporcionais ou integrais em sua remuneração. 

Justificativa de ausências com ou sem comprovação 
O artigo 28 da Resolução nº 008/2014 do Conselho Universitário - CUni dispõe que será obrigatória a compensação de horas não trabalhadas, 
inferiores à jornada de trabalho. O parágrafo 1º daquele artigo menciona que a justificativa e a compensação dos atrasos, das ausências e das 
faltas serão requeridas pelo servidor a sua chefia imediata que, por sua vez, decidirá do pedido. A omissão da chefia imediata em decidir da 
conveniência e oportunidade do momento da compensação do horário pelo servidor não implicará em prejuízos a este. 

Flexibilização de horário de trabalho do servidor 
A Resolução nº 008/2014 - CUni estabelece, no seu artigo 2º, que o horário de funcionamento da UFRR é das 07:00 horas as 22:00 horas de 
segunda-feira a sexta-feira e, aos sábados, de 08:00 horas as 18:00 horas. O horário de trabalho do servidor poderá ser flexibilizado, 
respeitado o interesse institucional e o intervalo para respouso e refeição, dentro desse horário de funcionamento da UFRR. A flexibilização do 
horário de trabalho do servidor deverá ser previamente comunicada à Diretoria de Administração de Recursos Humanos - DARH, com 
antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas para registro no sistema de ponto eletrônico. 

Horas extras 
O pagamento do adicional por serviço extraordinário só é devido quando, comprovadamente, o serviço exceder o limite máximo da jornada de 
trabalho do servidor de forma excepcional e temporária. A hora excedente deve ser justificada e encaminhada exclusivamente pela chefia 
imediata à Diretoria de Administração de Recursos Humanos, a quem cabe a autorização da hora extra solicitada. Diariamente só poderá haver 
a prestação de serviço extraordinário até o limite de 02 (duas) horas. Além desse limite diário, há ainda a limitação de serviço extraordinário 
semanal, mensal e anual de 10, 40 e 90 horas, respectivamente. Ocupantes de cargos em comissão e funções de confiança não têm direito ao 
pagamento de hora extrardinária. 

 

 

Impossibilidade de registro eletrônico da frequência 

http://progesp.ufrr.br/index.php/duvidas-frequentes
http://progesp.ufrr.br/index.php/duvidas-frequentes
http://progesp.ufrr.br/index.php/duvidas-frequentes
http://progesp.ufrr.br/index.php/duvidas-frequentes
http://progesp.ufrr.br/index.php/duvidas-frequentes
http://progesp.ufrr.br/index.php/duvidas-frequentes
http://progesp.ufrr.br/index.php/duvidas-frequentes
http://progesp.ufrr.br/index.php/duvidas-frequentes
http://progesp.ufrr.br/index.php/duvidas-frequentes
http://progesp.ufrr.br/index.php/duvidas-frequentes
http://progesp.ufrr.br/index.php/duvidas-frequentes
http://progesp.ufrr.br/index.php/duvidas-frequentes
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Quando houver impossibilidade do registro eletrônico da frequência, o servidor deverá preencher folha de ponto com o horário da entrada ou 
saída do expediente de trabalho, observada a peculiaridade do artigo 17 da Resolução nº 008/2014-CUni. Quando o totem de ponto eletrônico 
não fizer a leitura da digital do servidor é necessária comunicação, imediata, à Diretoria de Administração de Recursos Humanos - DARH. 

Afastamento para ministrar curso ou participar de curso ou congresso 
O servidor que estiver liberado pela sua chefia imediata para participar de curso de capacitação ofertado por órgão ou unidade da Universidade 
Federal de Roraima deverá comprovar sua ausência ao trabalho através de encaminhamento, pela chefia imediata, de relatório ou 
comprovante de frequência ao curso. O servidor que for liberado para ministrar curso deverá comprovar sua ausência ao trabalho através da 
chefia imediata. 

Esquecimento de registro de frequência no ponto eletrônico 
A ausência do registro da frequência no ponto eletrônico é contabilizada como "falta integral" ao serviço no período. Por exemplo, caso o 
servidor cuja jornada de trabalho diária seja de 08 (oito) horas deixe de registrar a saída ou a entrada em um dos turnos de trabalho (matutino, 
vespertino ou noturno), o sistema entederá como se ausente estivesse o servidor naquele período em que não registrou sua frequência, ainda 
que deixe de registrar apenas a entrada ou a saída do local de trabalho em um dos turnos diários, sendo necessária a justificativa, pela chefia 
imediata, quanto ao comparecimento ou não do servidor ao trabalho no período da ausência de registro de frequência, cabendo à Diretoria de 
Administração de Recursos Humanos - DARH a análise da justificativa apresentada. 

Omissão ou esquecimento de justificativa pelo chefe 
A omissão da chefia imediata em decidir da conveniência e oportunidade do momento da compensação do horário pelo servidor não implicará 
em prejuízos ao servidor, consoante o parágrafo 2º do artigo 27 da Resolução nº 008/2014 do Conselho Universitário - CUni. Entretanto, cabe 
ao servidor requerer a sua chefia imediata a compensação das horas-débito de trabalho, observados o prazo e o limite de horas diárias 
estabelecidos no parágrafo 1º do artigo 27 daquela Resolução retro mencionada. 

Prorrogação para vigência da Resolução 008/2014-CUni 
A Resolução nº 008/2014 do Conselho Universitário - CUni de 18/07/2014 teve seu prazo para início da sua vigência prorrogado por mais 90 
(noventa) dias pela Resolução nº 016/2014-Cuni de 14/11/2014, condicionada ao cumprimento do artigo 13 daquela Norma Colegial nº 
008/2014. 

Emissão de portaria em afastamento de servidor 
Qualquer afastamento de servidor de suas atividades laborais deve ser autorizado pela chefia imediata, ou colegiado do curso quando for o 
caso. É necessário o encaminhamento da autorização do afastamento, com cópia de documentos que especifiquem o local, o período e a 
finalidade do afastamento (participação em congresso, fórum, encontro, treinamento, capacitação etc.) para a Diretoria de Administração de 
Recursos Humanos - DARH para fins de emissão de portaria de concessão. Com o advento do módulo Frequência do Sistema Integrado de 
Gestão de Recursos Humanos - SIGRH esse procedimento deverá ser solicitado através do referido módulo pelo servidor que sujeitará seu 
pedido à aprovação da chefia e publicação em boletim específico. 

Comparecimento a consultas médicas e odontológicas 
Quando o servidor necessitar comparecer a uma consulta médica ou odontológica para si ou para acompanhar dependente durante o horário 
de expediente, este deverá registrar sua saída do local de trabalho no relógio de ponto eletrônico e comprovar, posteriormente e por meio da 
chefia imediata, sua ausência com o atestado de consulta ou acompanhamento à consulta médica/odontológica. Caso o início da consulta 
coincida ou seja anterior ao ínicio da jornada de trabalho, o servidor deverá registrar sua entrada no local de trabalho apenas quando retornar 
da consulta médica/odontológica e comprovar a sua chefia imediata sua ausência ao trabalho naquele período com comprovante de 
comparecimento à consulta; Não há necessidade de encaminhamento de atestado médico/odontológico de [comparecimento a] consulta à 
unidade do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor - SIASS. 
Afastamentos por motivos médicos e odontológicos 
Ao servidor que tenha sido concedido afastamento de suas atividades laborais por motivo de doença ou agravo, deverá ser encaminhado 
através de sua chefia imediata, em até cinco dias a contar da data de início do afastamento, atestado médico ou odontológico à unidade do 
Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor - SIASS com nome completo, nº do CPF e nº de telefone do servidor para fins de 
periciamento para comprovação da incapacidade laborativa. 
Afastamentos/licenças/concessões permitidos sem a necessidade de compensação 
Ao servidor é permitido os seguintes afastamentos, concessões e licenças sem a necessidade de compensação de horário: Afastamento 
médico ou odontológico, afastamento para servir a outro Órgão ou Entidade, afastamento para exercício de mandato eletivo, afastamento para 
estudo ou missão no exterior, afastamento para participação em programa de pós-graduação Stricto Sensu no país; licença por motivo de 
doença em pessoa da família, licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, licença para o serviço militar, licença para 
atividade política, licença prêmio (aos que ainda têm esse direito), licença para capacitação, licença para tratar de interesse particular, licença 
para desempenho de mandato classista; concessão de ausência ao serviço para doar sangue, para alistamento ou recadastramento eleitoral, 
por motivo de casamento e por falecimento de pessoa da família em conformidade com a lei. 

Relatório mensal anterior ao Sistema 
A Diretoria de Administração de Recursos Humanos - DARH iniciou a apresentação dos relatórios de frequência dos servidores referente ao 
mês de outubro a partir do início do mês de novembro de 2014. Os relatórios foram apresentados aos chefes de centros, departamentos, pró-
reitorias e demais unidades através de reuniões específicas e foram encaminhados às unidades da UFRR para fins de justificativa das 
ausências registradas nos relatórios dos servidores. 

Comprovante de frequência 
Os servidores poderão acessar o módulo Frequência do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos - SIGRH, através do Menu 
Servidor, para verificar o comprovante de sua frequência. Não haverá comprovante impresso da frequência do servidor, sendo que o 
acompanhamento de sua frequência será através do módulo retro mencionado, conforme o estabelecido no artigo 15 da Resolução nº 
008/2014 do Conselho Universitário - CUni. 

Ponto eletrônico com horário diferente do normal 
É importante que o servidor informe à Diretoria de Administração de Recursos Humanos - DARH qualquer incoerência do horário apresentado 
no relógio de ponto eletrônico com o horário local da Cidade para que seja providenciado o ajuste do horário. Todavia, essa inconsistência não 
acarretará em prejuízos aos servidores. 

Servidor estudante necessita registrar o ponto 
O servidor estudante cujo processo de concessão de horário especial tenha sido deferido está dispensado de registrar, eletronicamente, sua 
frequência diária. Sua frequência deve ser registrada através de folha de ponto e o relatório mensal deve ser encaminhado pela chefia 
imediata, ao final de cada mês, à Diretoria de Administração de Recursos Humanos - DARH. Entretanto, ao término de cada concessão de 
horário especial, há a necessidade de que o servidor registre sua frequência através de ponto eletrônico. 

Servidor registra a entrada e saída no ponto porém não aparece ao setor de trabalho 
O artigo 143 da Lei nº 8.112/1990 dispõe que a autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua 
apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurado ao acusado ampla defesa. Assim, qualquer 

http://progesp.ufrr.br/index.php/duvidas-frequentes
http://progesp.ufrr.br/index.php/duvidas-frequentes
http://progesp.ufrr.br/index.php/duvidas-frequentes
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http://progesp.ufrr.br/index.php/duvidas-frequentes
http://progesp.ufrr.br/index.php/duvidas-frequentes
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autoridade que tiver conhecimento de que servidor registre sua frequência e se ausente do setor de trabalho, por motivos alheios ao do 
serviço, deverá apurar imediatamente essa conduta sob pena de responsabilização civil, penal e administrativamente. 

Participação de curso fora da UFRR 
 

 

A jornada de 30 horas é legal! 
ASSUFRGS 22 de fevereiro de 2016 

Desde o início das discussões sobre jornada de 30h e flexibilização os trabalhadores da Universidade são pressionados com o argumento de 
que “assinamos um contrato de 40h”. Mas será que é isso mesmo que diz a lei? 

Apesar da recomendação do Ministério Público Federal e do entendimento da Reitoria, um parecer jurídico da ASSUFRGS demonstra a 
irregularidade do decreto que determina a jornada exclusivamente de 40 horas semanais. Por isso, mais que argumentos políticos, temos também 
argumentos legais para defender que a jornada dos TAES da UFRGS não seja alterada até a conclusão do processo de flexibilização. 

  

Por que é legal? 

• O artigo 19 do Regime Jurídico Único (RJU), que regula a carreira dos servidores públicos federais é claro: a duração MÁXIMA do 
trabalho semanal será de 40h, observados os limites mínimo de 6h e máximo 8h. 

• O mesmo artigo determina que a jornada de trabalho será fixada segundo um único critério: o das atribuições dos cargos. Essas 
atribuições decorrem da estruturação e funcionamento dos diversos órgãos ou serviços públicos. 

• Portanto, o artigo 19 não estabeleceu uma jornada determinada, considerada normal, ditando a seguir exceções. Ao contrário, impôs 
critério objetivo, dispondo que a jornada deveria ser dimensionada exclusivamente em razão das atribuições dos cargos. 

  

Decreto que determina as 40h é inferior ao RJU 

• A regulamentação da jornada pelo Presidente da República não era prevista na lei. Apesar disso, o Decreto 1590/1995 estabelece a 
jornada de 40h semanais como regra geral. As jornadas diferentes passam a ser exceção (funcionamento superior a 12 horas ou 
trabalho noturno). 

• NENHUMA norma concede ao Presidente a delegação para a fixação das jornadas. 

• Pela doutrina jurídica, o decreto (ato regulador) não pode inovar nem contrariar a lei. E é isso que, erroneamente, o Decreto 1590/1995 
faz. 

• O Decreto 1590/1995 é prática do excesso de poder! 

A própria Justiça e MPF têm jornada inferior a 40h 

• Baseados na irregularidade do decreto e na autonomia administrativa, a maioria dos órgãos e instituições da esfera da União foram 
gradativamente adotando as jornadas que lhes cabia fixar em face da lei: 

• Superior Tribunal de Justiça: jornada 30h semanais 

• Supremo Tribunal Federal: expediente das 12h às 19h 

• Tribunal Superior do Trabalho: jornada de 35h semanais 

• Conselho da Justiça Federal: expediente das 12h às 19h 

• O Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior do Trabalho e o Conselho da Justiça Federal também foram contestados pelo 
Ministério Público Federal. No entanto, o Conselho Nacional de Justiça (que fiscaliza o judiciário de todo o país) reconheceu a 
legalidade da jornada inferior a 8h diárias. 

• A maioria dos tribunais do país adota a jornadas inferiores a 40h. 

• O próprio Ministério Público Federal fixou jornada de 30h para seus servidores da área da saúde, em locais com atendimento mínimo 
de 12h ininterruptas. 

  

O caso específico das Instituições Federais de Ensino 

• A autonomia administrativa (artigo 207 da Constituição Federal) reforça  a autorização para que a jornada seja fixada de acordo com 
as atribuições dos cargos neles existentes, dentro da sua própria estrutura e funcionamento. 

• A Universidade, órgão diferenciado por se dedicar ao ensino, pesquisa e extensão, tem muitos de seus setores com funcionamento de 
12 horas ou mais. 

• O atendimento mínimo de 12 horas ininterruptas é conveniente para a instituição devido à ampliação dos cursos noturnos e da mudança 
do perfil do estudante, que inclui cada vez mais trabalhadores nos bancos da universidade. Lembrando que essa inclusão é defendida 
como projeto do Governo Federal e no PDI  da Reitoria. 

• A extensão do horário de atendimento é uma NECESSIDADE. Por isso, deve desconsiderada a tentativa do decreto de reduzir às 
hipóteses de adoção de jornadas diversas das 40h. 

• Os procedimentos adotados na UFRGS e na maioria das universidades federais nas últimas décadas NÃO ERAM ILEGAIS, pois 
estavam de acordo com artigo 19 do RJU. 

• Diante desses fatores, a adoção de jornadas diárias contínuas torna-se imperativa dentro da UFRGS. 

  

Ponto eletrônico e flexibilização 

• A imposição da jornada de 40h semanais para todos contraria a lei 8.112. 

• A flexibilização já foi regulada na UFRGS e está em fase inicial de implantação. Por isso, não é razoável a atitude da administração 
que institui o ponto eletrônico e impõe a jornada de 40h em setores que logo vão ter a flexibilização. 

• A recomendação do Ministério Público Federal, que apontava para a adoção do registro eletrônico de ponto, não traz a indicação da 
extensão da jornada de trabalho. A fixação da jornada de 8h diárias para todos é uma decisão arbitrária da Administração Central da 
UFRGS, sobrepondo-se a lei do RJU que indica jornadas de trabalho diversas. 

• Por isso a ASSUFRGS defende a suspensão do ponto eletrônico desenvolvido pelo CPD (cuja legalidade está sendo analisada pela 
Justiça) até a conclusão da implantação da flexibilização. 

http://progesp.ufrr.br/index.php/duvidas-frequentes
http://www.assufrgs.org.br/2016/02/22/a-jornada-de-30-horas-e-legal/
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