
Esclarecimentos sobre o registro da jornada de trabalho na frequência dos 

servidores. 

Qual é a jornada de trabalho a ser cumprida? 

Os servidores Técnico-Administrativos em Educação (TAE), deverão cumprir jornada de 

trabalho de 8 (oito) horas diárias e de 40 (quarenta) horas semanais, excetuando as 

categorias com jornadas especificadas em lei. 

Qual o horário de almoço? 

De acordo com o § 2º do art. 5º do Decreto nº 1590/95, o período de intervalo é de 01 

(uma) a 03 (três) horas: 

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

horas. 

Minutos não usufruídos no intervalo para alimentação ou repouso não poderão ser 

utilizados para efeito de compensação. 

A jornada de trabalho diária tem intervalos fixos ou o servidor pode 

negociar horários flexíveis de entrada e saída, desde que cumprindo 

jornada total de 8 horas diárias, mais uma hora para almoço? 

Os horários habituais de início e de término da jornada de trabalho e dos intervalos de 

alimentação ou de registro eletrônico de ponto serão acordados previamente entre as 

chefias imediatas e os servidores TAE, dentro do horário de funcionamento da Unidade, 

nos termos do § 1º do art. 5º do Decreto n.º 1590/1995, que assim dispõe: 

§ 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. 

Qual a jornada máxima diária? 

É de duas horas além da jornada normal de cada servidor. 

Poderá ser cumprida a carga horária semanal ou mensal de forma 

concentrada? Exemplo: carga horária semanal de 40 horas cumprida 

integralmente em três ou quatro dias de trabalho. 

Isto não está previsto na legislação e todo o funcionamento excepcional deve ser 

previamente autorizado pela chefia. 

Como será registrada a presença do servidor em viagens de trabalho? 
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Quando as atividades são executadas fora da sede do órgão ou em situações que não seja 

possível o registro diário de ponto, os servidores deverão preencher registrar na folha de 

frequência, com a autorização e posterior justificativa da chefia. 

Ao realizar serviço fora do seu setor, o servidor deve retornar ao local de 

trabalho para registrar a saída, gerando horário excedente com esse 

deslocamento, ou pode encerrar o expediente no local em que se encontra? 

Isso vale também para o registro de entrada? 

Aqueles servidores cujo trabalho tenha uma característica de mobilidade poderão marcar 

seu ponto em diferentes órgãos da Universidade, com a autorização e posterior 

justificativa da chefia. 

As compensações de horas dos servidores em usufruto de horário especial 

para servidor estudante poderão ser realizadas fora do horário de 

funcionamento da jornada semanal da unidade?  

Sim. Poderá haver a compensação fora do horário de funcionamento normal de trabalho 

da unidade, desde que acordado pela chefia imediata e que tenha processo de concessão 

de horário especial para servidor estudante aberto na Divisão de Desenvolvimento de 

Pessoal/SGP. 

As justificativas de ausências, atrasos, saídas antecipadas e outras 

ocorrências relacionadas ao controle de frequência? Como proceder?  

Todas as ocorrências deverão ser registradas na folha de frequência, inclusive com 

comprovações. Exemplo: certificados de curso de capacitação, declaração de consultas 

médicas, serviços prestados às eleições etc. 

O que acontece no caso de ausências não justificadas pelo servidor à chefia 

imediata? Como proceder?  

As ausências sem justificativas (faltas injustificadas) não poderão ser compensadas, nos 

termos da Nota Técnica nº 177/2014/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP. Assim, os dias de 

faltas injustificadas deverão estar registradas na folha de frequência e serem comunicadas 

mediante ofício, via processo SEI, à Superintendência de Gestão de Pessoas. 

Qual o limite máximo diário de compensação de horário para o caso de 

faltas justificadas? Duas horas totalizando 10 horas por dia? 

O limite máximo para compensação é de até 02 (duas) horas diárias, totalizando 10 (dez) 

horas para os cargos que cumprem jornada de 08 (oito) horas. Devem ser observados, 

ainda, os dias e horários de funcionamento da unidade, o interesse institucional, os 

horários de intervalo (durante a jornada de trabalho e também o intervalo de descanso 

entre as jornadas), e a legislação específica aplicável à atividade ou ao cargo. 
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Será possível trabalhar aos sábados, feriados e domingos para 

compensação de carga horária semanal ou mensal? Em caso positivo, 

quais as providências ou procedimentos para que isso possa acontecer? 

A prestação de serviço de caráter excepcional aos sábados, domingos, feriados e em dias 

declarados como de ponto facultativo será permitida, desde que haja concordância dos 

servidores envolvidos e posterior compensação das respectivas horas trabalhadas, e seja 

respeitado o descanso semanal, nos seguintes casos: 

 atividades essenciais que não possam ser desenvolvidas durante a jornada de 

trabalho ordinária; 

 eventos nos dias mencionados que exijam a prestação do serviço; ou 

 situações decorrentes de força maior ou caso fortuito. 

Quanto à compensação dos dias inerentes aos recessos de finais de ano? 

Todo ano é publicado um instrumento legal do governo federal que prevê a compensação 

desse período ao longo dos meses que o antecedem. Assim, para ter direito à semana de 

recesso, o servidor deverá ter trabalhado – e registrado no ponto – o tempo equivalente 

nos dias anteriores. 

Qual o procedimento para participação em atividades de qualificação? 

São considerados como efetivo exercício os afastamentos ocorridos em decorrência de 

participação em eventos de capacitação como congressos, simpósios, cursos de curta e 

longa duração, desde que solicitados e autorizados pela chefia imediata. 

Lembrando que a comprovação do certificado de conclusão deverá ser anexada à 

frequência do servidor. 

Qual o procedimento para afastamento para tratamento de saúde? 

O servidor que se afastaram por motivo de licença para tratamento da própria saúde ou 

para acompanhamento de pessoa da família, os respectivos dias deverão estar registrados 

no SIAPE. 

Em caso de dúvidas, a Divisão de Atenção à Saúde e Segurança do Servidor/SGP poderá 

ser consultada para esclarecimentos. 

O que acontece se o servidor registrar a entrada e saída no ponto porém 

não aparecer ao local 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 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. 
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Em setores que funcionam em dois ou mais prédios, as equipes devem 

registrar presença em um só local? 

O ponto deve ser registrado no setor de trabalho em que o servidor estiver lotado. 

O que acontece em caso de falta por motivo maior, como impossibilidade 

de chegar à Unilab pela obstrução de vias? 

As ausências decorrentes de caso fortuito ou força maior deverão ser registradas como 

faltas justificadas e poderão ser compensadas a critério da Chefia, sendo assim 

consideradas como efetivo exercício. Ademais, servidor tem seu horário, que pode variar, 

sempre em comum acordo com a chefia. Um servidor que faz atendimento ao público, 

por exemplo, não pode atrasar uma hora simplesmente porque sabe que pode sair uma 

hora depois. A chefia é quem decide se o horário pode ser mudado, de acordo com a tarefa 

a ser executada. 

Quais ausências não precisam ser compensadas? 

São dispensadas de compensação as decorrentes de participação em ações/eventos de 

capacitação que atendam aos interesses da administração e não caracterizem afastamento, 

assim como a participação em júri e outros serviços obrigatórios por lei, e as concessões 

de que trata o art. 97 da Lei nº 8.112/90: 

Art. 97.  Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço: 

I – por 1 (um) dia, para doação de sangue; 

II – pelo período comprovadamente necessário para alistamento ou recadastramento 

eleitoral, limitado, em qualquer caso, a 2 (dois) dias; 

III – por 8 (oito) dias consecutivos em razão de: 

a) casamento 

b) falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, 

menor sob guarda ou tutela e irmãos. 

Que tipo de situação médica justifica falta parcial em um dia de trabalho? 

Nas hipóteses de ausências temporárias em razão de consultas, exames e demais 

procedimentos que não caracterizam licença para tratamento de saúde ou licença por 

motivo de doença em pessoa da família, o servidor deve apresentar, à chefia imediata, 

declaração/atestado de comparecimento ou declaração/atestado de acompanhamento de 

pessoa da família que conste em seu assentamento funcional. 

A declaração deve ser registrada e anexada ao ponto do servidor. Sendo apresentada a 

declaração de comparecimento ou de acompanhamento assinada pelo profissional ou 

estabelecimento de saúde que procedeu ao atendimento configura-se ausência justificada, 

dispensada a compensação das horas correspondentes ao período consignado, incluído o 
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deslocamento, nos termos da Nota Técnica Conjunta nº 09/2015/DENOP/DESAP/ 

SEGEP/MP, que assim dispõe: 

9. Desta forma, com base no que foi apresentado, entende a Secretaria de Gestão 

Pública que o afastamento ocorrido em virtude de comparecimento do servidor, 

ou do acompanhamento de pessoa da família que conste do assentamento 

funcional, a consultas, exames e demais procedimentos, em que não se exija 

licença para tratamento de saúde ou licença por motivo de doença em pessoa da 

família, configura-se ausência justificada, dispensada a compensação das horas 

correspondentes ao período consignado no atestado/declaração de 

comparecimento, ou de acompanhamento, desde que tenha sido assinado por 

profissional competente. 

10. Neste sentido, necessário se recomendar que a chefia imediata seja informada 

previamente da ausência temporária para comparecimento em consultas, exames 

e demais procedimentos, sempre que possível, como forma de garantir a boa 

gestão da unidade de trabalho. 

Servidores que ocuparam cargo de direção igual ou superior a CD-3, 

durante algum período da vida funcional na Unilab, estão desobrigados da 

entrega da frequência somente durante esse período? 

Sim, estão. Contudo, vale ressaltar que somente durante o exercício da titularidade. 

Os períodos de substituição dos servidores que substituíram titulares de CD-3 e 

superiores, nos afastamentos ou impedimentos legais, deverão constar na folha de 

frequência. 
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