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REGISTRO MANUAL DO PONTO 

 

1. Os profissionais cadastrados nos CERSAM’s, que atuam nas residências terapêuticas 

que não possuem acesso à Rede RMI da Prodabel, podem ser considerados para 

preenchimento manual? 

 

R: O preenchimento manual do ponto está previsto no art. 18 da Portaria Conjunta 

SMPOG/SMSA 001/2020, para atender as especificidades de alguns serviços, sendo o Serviço 

Residencial Terapêutico um deles: 

 

Art. 18 – Poderão realizar o registro de ponto manual, nos termos do parágrafo único do 

art. 7º do Decreto 16.627, de 2017, os profissionais que prestam atendimento nos 

seguintes serviços ou que realizam as seguintes funções, e que não disponham de 

celular com acesso à internet: 

(...) 

VII – agentes públicos do Serviço Residencial Terapêutico; 

 

 Para este e todos os demais casos previstos no art. 18, os gestores devem formalizar ofício 

direcionado à Regional ou Diretoria de lotação, informando a relação nominal dos profissionais 

que devem ter o registro manual cadastrado no ArteRH, que deverá ser validado e enviado à 

GESPE. Somente após o cadastro feito pela GESPE no ArteRH é que o servidor deixará de 

aparecer no Ifponto. Para os casos de registro manual serão mantidos a AMP e Consolidado 

de Frequência. 

 

2. Como solicitar a retirada dos profissionais do IfPonto para os casos previstos na portaria 

para registro manual?  
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R: os gestores devem formalizar ofício direcionado à Regional ou Diretoria de lotação, 

informando a relação nominal dos profissionais que devem ter o registro manual cadastrado no 

ArteRH, que deverá ser validado e enviado à GESPE. 

3. Gostaria de um esclarecimento maior sobre o registro e tratativa do ponto dos 

servidores do EMAD.  

 

R: Os servidores vinculados às equipes do Serviço de Atendimento Domiciliar – SAD, que 

atuam nas unidades hospitalares não municipais possuem dispensa do registro eletrônico, 

devendo proceder ao registro manual. Para tanto, as Unidades de Urgências ou GEURE 

devem enviar a relação nominal dos profissionais nesta situação, para que sejam excluídos no 

ifPonto e geradas as AMPs ou Consolidado de Frequência. 

PÚBLICO ALVO / VÍNCULOS 

 

4. Não é possível ainda o registro de ponto eletrônico por cedidos? 

 

R: Sim, os profissionais cedidos estão cadastrados na base 1 do sistema ArteRH e, portanto, 

possuem BM que permite a vinculação ao ifPonto. O mesmo não se aplica aos servidores 

municipalizados, que ainda permanecem apenas com o registro manual. 

 

5. Os municipalizados (profissionais da SES ou MS) e os profissionais vinculados ao 

Programa Mais Médicos também já poderão registrar o ponto? E os terceirizados? 

 

R: Neste momento, não. Permanecem apenas com o registro manual pelas empregadoras para 

fins do registro de frequência. Os terceirizados devem seguir as orientações das empresas. 

 

6. Profissionais mais médicos aparecem no ponto eletrônico? Fui informada que devem 

registrar ponto manual. Devem também registrar o ponto eletrônico? E como ajustar a questão 

da liberação de 8hs? 

 

R: Esse vínculo possui tratamento de frequência próprio - manual. Permanece da mesma 

forma, neste momento. 
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JORNADAS DE TRABALHO / ESCALAS / COMPENSAÇÃO 

 

7. ACS e ACE ficam com horário flexível ou fixo? 

 

R: Depende da necessidade da gestão. O horário flexível está previamente autorizado em toda 

SMSA. O horário fixo deve ser adotado quando o servidor não estiver cumprindo com sua 

jornada e quando os atrasos estiverem trazendo prejuízos ao serviço. Para alterar uma escala 

de flexível para fixa, o gestor deverá solicitar mediante o preenchimento do formulário de 

remanejamento interno. 

 

8. O sistema não está descontando a hora de almoço automaticamente, tem alguma 

orientação? 

 

R - O sistema está automatizado para efetuar o desconto conforme a escala cadastrada. O 

intervalo intrajornada é obrigatório para qualquer escala com jornada superior a 6h diárias. Se a 

jornada, a escala e os registros estiverem corretos e o sistema ainda assim não realizar o 

desconto automático, a Gestão do Trabalho Regional ou GESPE deverá ser acionada para 

apurar possíveis irregularidades.  

 

9. Os funcionários com ponto fixo, terão automaticamente lançados descontos de 

pagamento referente a faltas e atrasos? Mas e quando ele precisar mudar seu horário de 

trabalho por necessidade do serviço, ex: acs que precisa chegar 7 hs para fazer coleta 

domiciliar, isso será considerado? 

 

R: Sim. A escala fixa não permite esse tipo de flexibilidade. Ou se altera a escala para flexível 

ou esses ajustes diários por necessidade do serviço não poderão ocorrer. Para alteração da 

escala, veja o tópico referente a “REMANEJAMENTO INTERNO”. 

 

10. Se o profissional atrasa todos os dias e compensa o atraso sem autorização do gestor 

ao longo do mês, no final o ponto faz a compensação mensal, não trazendo nenhum prejuízo 

ao servidor. Como proceder para realizar o desconto dos atrasos que prejudicam a abertura do 

setor dentro das diretrizes da secretaria? Acredito que nem sempre a compensação mensal 

atenderá às necessidades do serviço.  
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 R: Neste caso, caberia a alteração do tipo de escala, de flexível para fixa, pois com o status de 

“fixa” não há compensação automática de horas. Veja o menu “REMANEJAMENTO 

INTERNO”. De toda forma, o gestor poderá solicitar o computo das faltas e atrasos para fins de 

desconto no pagamento, por meio de ofício direcionado à GETED. Lembrando que o gestor 

tem outras ferramentas administrativas para orientar o servidor, Como por exemplo, o Termo 

de Apontamento Funcional Pedagógico. Casos recorrentes podem ser encaminhados à 

Corregedoria. Veja o menu “FECHAMENTO DO ESPELHO”. 

 

11. Profissional que atrasa e compensa as horas no final do dia sem justificativa. Para 

desconto desses atrasos somente se for horário fixo? 

 

R: A solicitação de escala fixa deverá ser feita para as situações de recorrência. Para 

descontos de situações específicas, a GETED deverá ser acionada para lançamento do 

atraso/falta diretamente no Arte. 

 

12. Quantas horas são dispensadas de compensação por dia ou por mês (tolerância)? 

 

R: Na escala flexível, com sistema de compensação mensal, não há tolerância, ou seja, o 

agente público precisa cumprir integralmente sua jornada, porém, possui maior flexibilidade 

para tal, devendo ajustar com seu gestor quando houver necessidades de atrasos e 

compensações. Contudo, com a escala fixa, não há compensação mensal, ou seja, o servidor 

precisa cumprir integralmente sua jornada diária, tendo o registro dos atrasos para fins de 

descontos, quando a escala não for cumprida integralmente no mesmo dia. Neste tipo de 

escala, fixa, há tolerância máxima de 10 minutos por dia, para fins de desconto em folha. 

Contudo, se atrasar por exemplo 25 minutos, o desconto será integralmente em relação aos 25 

minutos. 

 

13. O fato de não aparecer menos de 10 minutos em vermelho, não trabalhados, na coluna 

de horas diferenciadas, fez com que alguns servidores acreditassem que havia uma tolerância 

de 10 minutos por dia. Essa tolerância existe? No decreto há algo referente a isso? 

 

R: A tolerância máxima de até 10 minutos por dia só se aplica aos profissionais com escala 

fixa, nos termos da Portaria SMPOG nº 007/2018:  

“PORTARIA SMPOG Nº 007/2018 

Art. 1º – (...) 

§ 4º – Para os horários fixos será adotada a tolerância máxima de atrasos de dez 

minutos por dia.” 
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14. Como fazer com a escala de servidores plantonistas? Pois há meses que temos 5 

semanas e acaba gerando horas para alguns trabalhadores. Por exemplo, o auxiliar de 

enfermagem faz 10 plantões por mês, mas como o mês teve 5 semanas acabou fazendo 11 

plantões, gerando horas excedidas. Há meses em que gera horas diferenciadas. Como tratar?  

 

R: Para servidores devidamente cadastrados em escalas de plantão, não há um número fixo de 

plantões por mês. Após alteração da legislação, consideram-se cumpridas as jornadas de 

trabalho dos servidores plantonistas com as seguintes escalas e jornadas: 40h = 12x36; 30h = 

12x60h. Portanto, se a escala estiver cadastrada corretamente e de forma compatível com a 

jornada, havendo descontos de horas indevidas ao final do mês a equipe de gestão do trabalho 

da Regional deverá ser acionada para verificar possíveis falhas.  

 

15. Como computar os plantões no CERSAM quando o mês tem 5 fins de semana? 

 

R: Os plantões são computados de acordo com a jornada de trabalho mensal, não interferindo 

o fato de haver mais ou menos fins de semanas. 

 

16. Na escala de 12 x 36 tem que lançar uma hora de janta? 

  

R – Nas escalas de plantão o intervalo de alimentação está compreendido dentro da jornada 

das 12 hs. Deve ocorrer conforme possibilidade do trabalho. 

 

17. Na Upa, o ponto deveria ser livre com carga horária mensal a ser cumprida, assim não 

geraria tantas justificativas devido a trocas e profissionais que estão em plantões diferentes do 

inicial (assumir a vaga). 

 

R - Não há essa possibilidade. Para assumir um cargo público, seja ele efetivo ou temporário, o 

profissional precisa comprovar a compatibilidade de horários em caso de acúmulo lícito de 

cargos. Essa comprovação se dá justamente pela escala de trabalho, que precisa se manter 

correta e atualizada até para não trazer prejuízos e problemas judiciais/legais para os 

profissionais. 

18. No caso de 24 horas, é para bater 4 vezes o ponto? 

 

R - Se for 2 plantões seguidos, sim. Registra-se entrada e saída, um intervalo de, no mínimo, 5 

minutos, e depois novamente registra-se entrada e saída.  

 

19. As compensações das jornadas flexíveis devem ser acordadas com os gestores, ou o 

servidor pode compensar aleatoriamente? 
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R: As compensações das jornadas flexíveis DEVEM ser acordadas com os gestores.   

20. Tem como deixar os profissionais com horários flexíveis entre noturno e diurno, sem 

necessariamente formalizar a escala? Pois fazem extra diurno ou noturno e isso não é 

computado no adicional noturno.  

 

R: Todo profissional precisa ter uma escala cadastrada. É o cadastro da escala correta (mais 

próxima possível da realidade) que evitará erros e excessos de ocorrências no espelho de 

ponto. Com a integração, o adicional noturno será computado automaticamente, com base na 

escala cadastrada e nos registros de ponto, sendo devido inclusive nos casos de plantões 

extras. Quando o profissional estiver em uma escala diurna e realizar plantão noturno, o gestor 

deverá tratar as marcações que não ficarem na mesma linha através da função DESCER E 

SUBIR MARCAÇÃO, descrita no tutorial de novas funcionalidades. 

 

21. O desconto dos atrasos na urgência segue a portaria? Desconto do dia?  

 

R: Para qualquer unidade, o desconto será feito exatamente do que deixou de ser feito 
pelo profissional, seja de horas ou dias, nos termos do DECRETO N° 9.394 DE 30 DE 

OUTUBRO DE 1997 
 
Art. 5º - As marcações do ponto pelo servidor deverão ser efetuadas a partir de 5 (cinco) minutos antes 
do início do expediente e até 5 (cinco) minutos após o fim do expediente. 
Art. 6º - Será concedida a tolerância máxima de até 29 (vinte e nove) minutos de atraso por semana, nos 
termos do que dispõe o art. 73 da Lei nº 7.169, de 30 de agosto de 1996. 
§ 1º - Na ocorrência de atraso superior a 30 minutos por semana será descontado o valor 
correspondente a 1 (uma) hora da jornada diária, em tantas horas de desconto quantos forem os atrasos 
do servidor iguais à fração de 30 minutos/semana. 
§ 2º - Na ocorrência de atraso igual ou superior a 55 minutos por dia será descontado o valor 
correspondente a 1 (um) dia de trabalho. 
§ 3º - Os dias de trabalho descontados em decorrência de atraso do servidor, inclusive os que 
decorrerem da soma das horas descontadas, serão excluídos da sua contagem de tempo de serviço 

 

22. Nas unidades com escala flexível, unidades que não são urgência, que estamos 

mesclando trabalho presencial com teletrabalho COVID, o servidor fará jus à hora extra da 

última semana do mês? Porque entendo que não seria justo, uma vez que esse servidor já está 

tendo o "bônus" do teletrabalho, em que não conseguimos realmente conferir se ele cumpriu 

todas as horas devidas.  

 

R: O teletrabalho só deve ser uma opção quando o trabalho assim o permitir. Não se trata de 

um bônus e sim de um escala de trabalho diferenciada dada a característica do período 

pandêmico. Ter períodos de Teletrabalho em nada inviabiliza a concessão de banco de horas 

da última semana do mês quando o servidor computar horas excedidas em virtude de 

necessidade do trabalho e desde que previamente pactuado com o gestor. Quanto ao 
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acompanhamento da produtividade do teletrabalho, cabe ao gestor avaliar e inclusive reavaliar 

a necessidade de retorno ao trabalho presencial, se for o caso. 

 

23. Alguns profissionais ampliaram a carga horária em decorrência da demanda da 

pandemia, mas em algum momento este profissional comunica ao gestor que não poderá fazer 

a extensão do horário. Até a alteração do RH as horas ficarão diferenciadas. Como tratar essas 

horas? 

 

R. As não ficarão diferenciadas porque extensão de jornada ainda não está se refletindo no 

ifPonto. De toda forma, o cancelamento deve ser formalizado para fins de ajuste no 

pagamento. 

 

24. Temos profissionais que fazem turnos semanais de 6:30 e 7:00. Quando a escala for 

atualizada o sistema vai parar de descontar 01 hora?  

 

R – Qualquer escala cadastrada com mais de 06 hs por dia, desconta 1 hora de almoço. 

 

25. Servidores que realizam duas jornadas de 6 horas qual o intervalo mínimo entre as 

duas jornadas? 

 

R - Intervalo mínimo para registrar o ponto é de 05 minutos. Sendo 2 vínculos a orientação é de 

um intervalo de 1 hora. 

 

26. O psiquiatra deve bater o ponto normalmente quando realizar plantão de retaguarda em 

outra unidade? 

 

R - Sim. 

REMANEJAMENTO INTERNO / ACERTO DE ESCALAS 

 

27. Qual o procedimento para solicitar alteração da escala do servidor, de fixa para flexível 

e vice-versa? 

 

R – Solicitação via formulário eletrônico de remanejamento interno. Clique aqui: 

https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/gestao-de-pessoas/solicitacao-de-

transferencias-de-saude 

 

https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/gestao-de-pessoas/solicitacao-de-transferencias-de-saude
https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/gestao-de-pessoas/solicitacao-de-transferencias-de-saude
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28. Como será o acerto da carga horária de profissionais que está incorreta? Estão com 

carga horária diária e são plantonistas. São plantonistas diurnos e fazem noturnos.  

 

R: Todas as escalas incorretas precisam ser adequadas. Cabe ao gestor solicitar a adequação 

da escala através de formulário próprio (clique aqui). 

 

29. Há previsão de ajustarem os horários reais dos profissionais no sistema? Os horários 

no sistema estão desatualizados.  

 

R: Assim que identificada incorreções nas escalas, os gestores deverão solicitar o ajuste por 

meio de formulário próprio (clique aqui). 

30. Se alterar a escala do profissional no ArteRH fica automaticamente alterado no IfPonto? 

 

R- Sim. As informações constantes,no IfPonto são migradas do Arte. 

 

31. Após o preenchimento do formulário de remanejamento interno, em quanto tempo é 

feita a alteração do horário no sistema? 

 

R: Depende do volume de demandas em cada momento. É preciso reforçar que a alteração 

das escalas no ArteRH só é possível durante o período de sistema aberto, que geralmente 

ocorre entre o dia 30 e o dia 15 do mês seguinte.  

 

32. Quando a jornada está diferente apenas no sistema e não houve alteração real da 

escala do funcionário, para quem o gestor deve enviar a solicitação da alteração? 

 

R: A escala cadastrada no ifPonto deve ser a mesma praticada pelo servidor. Havendo 

divergências, o gestor deverá solicitar os ajustes por meio do formulário eletrônico de 

Remanejamento Interno. Para contratados administrativamente, se o horário inicialmente 

informado no contrato alterou-se a solicitação deve se dar por meio de ABC, direcionado à 

GGCAT, pois implicará inclusive em alteração contratual.  

 

33. Quando por necessidade de serviço, o servidor inverter o horário por um dia ou alguns 

dias, teremos que informar se for contratado? E se for efetivo? 

 

R - Situações específicas e esporádicas de alteração do horário não necessitam de 

formalização, considerando que o sistema fará a compensação mensal ao final do mês. As 

formalizações devem ocorrer quando a escala principal/oficial for alterada. Para efetivos a 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjN4Y8Ffe4ehd8eqWWeojED6diKQ0xyw-CI2KwjakHse1tUw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjN4Y8Ffe4ehd8eqWWeojED6diKQ0xyw-CI2KwjakHse1tUw/viewform
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alteração deve ser solicitada pelo formulário de remanejamento interno e para contratados via 

formulário de ABC, junto à GGCAT.  

 

34. Há profissionais que foram contratados para o horário da manhã (descrito o horário no 

formulário de solicitação de CADM) e o cadastro no ponto eletrônico está no horário da tarde. 

Isso não configura uma ABC, já que seu contrato está correto. Como proceder para 

simplesmente corrigir o cadastro no ponto eletrônico? 

 

R: O horário cadastrado no ArteRH deve ser igual ao horário registrado em contrato. Se houver 

algum equívoco, deve-se solicitar a correção via formulário de remanejamento interno. Link: 

formulário eletrônico próprio https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/gestao-de-

pessoas/solicitacao-de-transferencias-de-saude 

35. Os contratados que são plantonistas e vão mudar do plantão A para o plantão B será 

necessário fazer ABC?  

 

R – Sim. A menos que seja uma alteração pontual/temporária por necessidade do serviço.  

 

36. Troca de plantão, de A para B, por auxiliares de enfermagem 12x60, que não é alterado 

nem o turno (de dia para noite ou vice e versa) e nem a escala (então não tem impacto no 

salário), é preciso fazer ABC? 

 

R: Mantendo-se o turno e a escala, pode-se solicitar apenas a correção do ciclo da escala, por 

meio do formulário de Remanejamento Interno, não sendo necessário ABC. 

 

37. Não seria possível abrir a mudança de escala para os gestores? 

 

R - Infelizmente não, mas está sendo estudada a descentralização a nível Regional, para 

agilizar o processo.  

 

38. Como fica o registro de ponto dos profissionais que trabalham em jornada de 12x36h e 

ocorre a alteração da escala de um mês para o outro e o registro no ponto fica lançando como 

falta devido alteração dos dias de jornada? 

 

R: A alteração da escala precisa ser formalizada para ajuste no sistema. A alteração na escala 

não deve gerar falta, pois independente da escala a jornada permanece a mesma, devendo o 

profissional cumprí-la. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjN4Y8Ffe4ehd8eqWWeojED6diKQ0xyw-CI2KwjakHse1tUw/viewform
https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/gestao-de-pessoas/solicitacao-de-transferencias-de-saude
https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/gestao-de-pessoas/solicitacao-de-transferencias-de-saude
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39. Como deve ser feita a correção de escala de profissionais contratados? Por exemplo, 

um profissional plantão dia, 12x60, que o plantão dele seria segunda e quinta, mas está no 

espelho de ponto como se fosse terça e sexta e o profissional acaba tomando falta em dias que 

não são dias de plantão dele. Como o profissional é 12x60 os dias de plantão mudam toda 

semana, acaba que o profissional fica o mês todo com falta em dias que não são plantão.  

 

R – Trata-se apenas de correção de ciclo da escala. Deve ser solicitada a correção, através do 

formulário de remanejamenot interno também. link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjN4Y8Ffe4ehd8eqWWeojED6diKQ0xyw-

CI2KwjakHse1tUw/viewform 

 

40. Os servidores que já estão na escala como flexível, é preciso mandar a nova escala 

quando houver mudanças? 

 

R – Sim. A flexibilidade é só uma característica da escala. Os horários/dias precisam ser 

devidamente cadastrados.  

 

41. Mudanças esporádicas de turno de trabalho por necessidade do serviço ou servidor, por 

exemplo, para ir a consulta médica, não há necessidade de nenhum remanejamento, desde 

que a jornada seja flexível certo? 

 

R  - Correto. 

INSERÇÃO E EXCLUSÃO DE AGENTES NO IFPONTO 

 

42. Temos dificuldade em relação à inclusão e à exclusão de profissionais no ponto 

eletrônico. Como proceder? 

 

R: A inclusão ou exclusão dos profissionais no sistema IfPonto é automática, mediante 

alterações no sistema ArteRH. Casos específicos em que essa migração não ocorreu devem 

ser reportados à Gestão do Trabalho da respectiva Regional, ou diretamente à GESPE no caso 

de unidades do Nível Central, para que se apure possíveis erros na integração ou cadastro. 

 

43. Como ficará a situação dos recém contratados? Geralmente demora alguns dias até 

iniciar o registro do ponto eletrônico. Irá justificar como “PROBLEMAS LÓGICOS, TÉCNICOS 

E ELÉTRICOS”e técnicos? 

 

R: Os dados dos profissionais precisam ser inseridos no ArteRH para, então, migrarem para o 

IfPonto. Gestor e Servidor devem aguardar o cadastro ser realizado. Geralmente ele ocorre em 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjN4Y8Ffe4ehd8eqWWeojED6diKQ0xyw-CI2KwjakHse1tUw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjN4Y8Ffe4ehd8eqWWeojED6diKQ0xyw-CI2KwjakHse1tUw/viewform
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até 2 dias úteis após a contratação, aparecendo no Ifponto em até 3 dias. Após eles aparecem 

no IfPonto, justificar os dias que aparecerem como "falta" com "PROBLEMAS LÓGICOS, 

TÉCNICOS E ELÉTRICOS". Demorar mais de uma semana para aparecer no ifPonto não é 

comum. Caso ocorra, acione sua Gestão do Trabalho Regional para verificar possíveis 

inconsistências.  

 

44. Os profissionais que fazem ABC, mesmo depois da autorização, não tem aparecido no 

ponto do gestor da nova unidade. Como proceder? 

 

R: O sistema ArteRH precisa ser atualizado para que os dados migrem para o IfPonto, nos 

mesmos moldes da pergunta anterior. 

45. Servidor movimentado há quase 30 dias e o espelho continua na minha unidade. Como 

proceder? 

 

 R: Deve-se notificar a Gestão do Trabalho Regional que acionará o RH central para as devidas 

providências. Lembrando que nenhuma movimentação interna pode ocorrer sem a devida 

autorização prévia da DIEP, nos termos da legislação vigente, que emitirá Apresentação do 

Servidor para a nova lotação, possibilitando o devido cadastro no ArteRH. 

PROBLEMAS DE ACESSO / SENHAS / MARCAÇÃO / 

GEOLOCALIZAÇÃO 

 

46. Como se dá o acesso de profissional com 2 vínculos? Pois há servidores que estão 

registrando em um vínculo e a marcação está caindo em outro. 

 

R: Profissional com dois vínculos deve se atentar no momento de fazer login para registrar o 

ponto: No primeiro vínculo (mais antigo) o login é o CPF e no segundo, CPF + “B”. 

 

47. Há contratados que ainda não estão conseguindo registrar o ponto, tanto contrato 

antigo, quanto novo. Como proceder? Alguns tentam o acesso com o CPF mas aparece 

usuário ou senha inválidos. O que fazer? 

 

R: Os contratos, efetivos, recrutamento amplo e estagiários já estão todos habilitados para o 

registro eletrônico. Se não estão conseguindo fazer marcações provavelmente não estão 

seguindo as orientações do primeiro acesso de forma correta. Muitos tentam fazer o primeiro 

acesso diretamente do celular, o que está incorreto. O primeiro acesso deve ser feito no link do 

ifPonto para acesso ao espelho de ponto (clique aqui)  

https://pbh.ifractal.com.br/login.php?pag=https://pbh.ifractal.com.br/
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A primeira senha é sempre o CPF, seja qual for o usuário. Se aparecer a mensagem de senha 

inválida, a orientação é forçar o bloqueio digitando a senha incorreta 5 vezes seguidas e 

acessar no dia seguinte com a senha padrão Ponto123. 

Para conferir se o servidor já está cadastrado no IfPonto, a chefia pode conferir na lista de 

servidores de sua equipe, dentro do Ifponto. Se necessário, acione a Gestão do Trabalho 

Regional ou GESPE para auxílio. 

 

48. Tenho alguns trabalhadores que não estão conseguindo resgatar a senha de forma 

alguma. Mesmo seguindo as orientações de reset de senha. O gestor pode/deve justificar o 

ponto deste profissional no período em que estiver sem senha de acesso ao sistema? 

 

R: Sim. Deve-se justificar como "PROBLEMAS LÓGICOS, TÉCNICOS E ELÉTRICOS", 

Entretanto o problema não pode persistir. Orienta-se e-mail para a Gestão do trabalho, que 

assim o encaminhará para a GESPE. 

 

49. Como orientar o servidor em relação ao registro eletrônico quando login com senha 

“CPF” não dá certo e nem utilizando a senha “ponto123”, permanecendo  a mensagem “login e 

senha inválidos” mesmo esperando o dia seguinte para nova tentativa? 

 

R: A primeira senha é sempre o CPF, seja qual for o usuário. Se aparecer a mensagem de 

senha inválida, a orientação é forçar o bloqueio digitando a senha incorreta 5 vezes seguidas e 

acessar no dia seguinte com a senha padrão Ponto123. 

Orienta-se reportar o problema à Gestão do Trabalho Regional ou GESPE quando todas as 

tentativas de reset forem infrutíferas. 

 

50. No caso de bloqueio de senha do servidor deve ser utilizada a justificativa de problemas 

lógicos? 

 

R - Sim. Além disso, deve esperar o prazo de 24 horas e realizar o desbloqueio com a senha 

padrão. Ponto123 (P maiúsculo). 

 

51. Muitos servidores têm tido problema na marcação do ponto eletrônico pelo celular 

(registros não são efetivados). Como proceder?   

 

R: Se os registros não migrarem, pode-se utilizar a justificativa "PROBLEMAS LÓGICOS, 

TÉCNICOS E ELÉTRICOS". Orienta-se verificar se o servidor está utilizando o aplicativo 

correto, pois existem 2 versões diferentes. Muitos tentam fazer o primeiro acesso diretamente 
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do celular, o que está incorreto. O primeiro acesso deve ser feito no link do ifPonto para acesso 

ao espelho de ponto (clique aqui)  

Para efetivar o registro o celular precisa estar conectado à rede de internet. Se o problema 

persistir após todas as tratativas, a Gestão do Trabalho Regional deverá ser acional para 

apoiar na solução.  

 

52. As divergências relacionadas à geolocalização, como apurar? Onde identificar e 

encaminhar estes problemas? 

 

R: Deve ser verificada a configuração do celular. Não há qualquer alteração a ser realizada 

pela empresa responsável pelo Ifponto, conforme consulta já realizada. Se o registro tiver 

ocorrido de forma correta, não há o que encaminhar. Se for identificado que o registro tem sido 

feito fora da unidade de lotação sem justificativa legal para tal, o gestor deve orientar o servidor 

sobre as regras, se necessário aplicar termo de apontamento funcional e, em caso de 

reincidência, abrir processo administrativo junto à Corregedoria. 

 

53. Mesmo dentro da unidade, o app geralmente mostra a mensagem fora da geo 

delimitação. Temos tirado todas as fotos mostrando que estamos na unidade. Há como 

recuperar as imagens caso haja questionamento sobre a geo localzação? 

 

R: Sim. O IfPonto permite visualizar a foto para dirimir qualquer dúvida. O caminho é o 

seguinte: Monitor > Relatório > Movimentação. 

 

54. Quando o servidor de maneira recorrente está aparecendo com o registro fora da 

geolocalização, como proceder? 

 

R – Primeiramente, para que o aplicativo consiga identificar a geolocalização, é importante que 

o usuário permita previamente o uso do GPS e habilite o modo de alta precisão. Para fazer 

isso, deve-se seguir o caminho: Configurar > Segurança e localização > Localização > Modo: 

alta precisão. Se for identificado que o registro tem sido feito fora da unidade de lotação sem 

justificativa legal para tal, o gestor deve orientar o servidor sobre as regras, se necessário 

aplicar termo de apontamento funcional e, em caso de reincidência, abrir processo 

administrativo junto à Corregedoria. 

55. Como fica a situação de servidores que atuam em unidades que não possuem rede e, 

consequentemente, computador para registro de ponto? No Horto temos um Ponto de Apoio da 

Zoonoses nessas condições. 

 

R – Não houve, na legislação vigente, a previsão de registro manual para equipes da 

Zoonoses. Sugerimos que o gestor da unidade formalize à Gestão do Trabalho Regional 

https://pbh.ifractal.com.br/login.php?pag=https://pbh.ifractal.com.br/
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pedido para instalação de computador com Rede para fins do registro de ponto dos 

profissionais ou se discuta com a DIZO a possibilidade de exceção para fins do registro 

manual. Até que haja a instalação de computador no local, ou definição na legislação pelo 

registro manual, os profissionais devem se deslocar a outras unidades da área de abrangência 

ou diretamente ao Centro de Saúde para registro do ponto, ou ainda, utilizar do aplicativo para 

celular para efetivar o registro.  

 

56. Quando instalar o computador específico para registro de ponto, posso pedir para não 

mais utilizar o celular, devido a geolocalização? 

 

R – O aplicativo via celular é uma opção dada ao servidor pela metodologia de ponto 

implantada no Município, não cabendo ao gestor imediato impedir o seu uso. No entanto, o 

gestor pode expor as dificuldades desta metodologia e tem o dever de conferir os casos 

sinalizados como fora de geodelimitação.   

SUPRESSÃO DE JORNADA DE MÉDICOS ESPECIALISTAS 

 

57. Anteriormente ao treinamento, a GESPE não havia acatado a solicitação de alteração 

das escalas dos Médicos especialistas de vínculo contrato da Rede Ambulatorial Especializada 

(Rede Complementar). Como proceder para não prejudicar os servidores que estão tendo 

horas diferenciadas no sistema? 

 

R: Atualmente, a Portaria SMSA/SUS-BH nº 164/2019 aplica-se somente aos médicos 

especialistas estatutários. A SMSA já solicitou a extensão das regras aos médicos especialistas 

contratados e, assim que a Portaria for ajustada, as escalas poderão ser cadastradas, 

conforme levantamento já realizado. 

 

58. Como fica o cálculo do desconto para os médicos especialistas que não cumprirem as 

13 horas semanais? O cálculo será considerado como 13 horas ou como 20 horas para o 

desconto? 

 

R: O desconto sempre será calculado automaticamente pelo sistema, com base na escala 

cadastrada e considerando as horas diferenciadas computadas no espelho ao final do mês, por 

isso a importância da escala do sistema ser exatamente a escala praticada pelos profissionais.  
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JUSTIFICATIVAS PARA O ESPELHO DE PONTO 

 

59. Qual é a orientação de utilização de "problemas lógicos" para situações em que não há 

justificativa no ponto eletrônico? Como por exemplo, servidora realizando pré-natal que precisa 

de consulta e realização de exames que extrapolam as que tem direito no ano. 

 

 

R: Todas as justificativas legais estão criadas. A justificativa “problemas lógicos” deve ser 

utilizada somente quando, por algum erro sistêmico, técnico ou elétrico, o registro não tiver sido 

processado após tentativa do servidor. Para consultas e exames há justificativa própria 

considerando o limite legal. Após esse limite as horas devem ser devidamente compensadas 

no mês. Para pré-natal e outros tratamentos especializados, há a possibilidade de avaliação 

pericial para liberação das horas, nos termos da legislação vigente. 

 

60. Como proceder com a instabilidade na marcação de justificativas? Sistema ainda muito 

instável e às vezes não registra. A justificativa "Problemas lógicos'', permite um número infinito 

de possibilidades de justificativas. 

 

R: Instabilidades sistêmicas, técnicas ou elétricas que não permitem o registro ou a migração 

da marcação para o espelho de ponto devem ser justificadas com "PROBLEMAS LÓGICOS, 

TÉCNICOS E ELÉTRICOS''. A justificativa deve ser utilizada exclusivamente nestas situações, 

não sendo autorizado o uso indiscriminado para situações não previstas legalmente. 

 

61. Há limite para o uso da justificativa de problemas lógicos? Temos vivenciado problemas 

frequentes no registro do ponto. 

 

R - Para essa justificativa não, mas orientamos que caso os problemas sejam contínuos, entre 

em contato com sua regional. 

 

62. Quando o servidor vai na perícia presencial (ex: perícia de retorno ao trabalho!), qual a 

justificativa deve ser utilizada? Pois se utilizar consulta/exame, vai gastar uma das justificativas 

anuais que tem direito como declaração de comparecimento. 

 

R: Utilizar a justificativa “Convocação Administrativa”. 
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63. Qual justificativa deverá ser utilizada para os celetistas afastados pelo INSS? 

 

R: Para o afastamento pelo INSS, a migração para o ifPonto deverá ser automática, a partir do 

lançamento no sistema ArteRH, pela perícia. 

 

64. Férias de contrato administrativo, a partir de junho 19, não está migrando 

automaticamente para o espelho  

 

R: Somente ocorrerá a migração se as férias forem devidamente marcadas no Portal do 

Servidor dentro dos prazos estabelecidos pelo sistema. 

 

65. O limite para utilização da justificativa “PROBLEMAS LÓGICOS, TÉCNICOS E 

ELÉTRICOS” são 03 ao mês?  

 

R: Não há limite para o uso desta justificativa, que deve ser utilizada com responsabilidade.  

 

66. O ACS que trabalha em área longe do centro de saúde como proceder com o registro 

de ponto por exemplo se no final do dia estiver no campo e não for retornar à unidade? Como 

justificar? 

 

R: De acordo com a Portaria vigente, o empregado público pode realizar o registro do final do 

expediente em sua área de abrangência, sem necessariamente ter que retornar à unidade. Ele 

poderá utilizar o seu celular pessoal ou procurar a unidade mais próxima com meios eletrônicos 

disponíveis  (computador com Rede da Prodabel). Não sendo possível, deverá retornar para a 

Unidade para registrar o ponto. 

 

67. Reuniões/matriciamentos/fóruns online devem ser justificados como teletrabalho? 

Quando utilizar serviço externo?  

 

R – A justificativa “TELETRABALHO” somente deve ser utilizada quando o servidor estiver 

exercendo suas atividades exclusivamente de casa, independentemente de ter ou não 

encontros virtuais. Esta justificativa incorre a não concessão do vale transporte do dia. Já a 

justificativa “SERVIÇO EXTERNO” deve ser utilizada quando o servidor estiver em atividade 

presencial, mas precisou se deslocar para outra localidade, a serviço, onde o registro do ponto 

não é possível.  
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68. Existe um número máximo de justificativas por profissional? 

 

R: Algumas justificativas possuem limite de utilização estabelecido pela legislação, outras não. 

Sugerimos acessar a “Tabela de Justificativas" no Manual do Stou IfPonto - Perfil Gestor. 

 

69. Não consigo abonar as justificativas no ponto de maio com "liberação gerencial" ou 

"sobreaviso". Qual orientação?  

 

 

R: O espelho de maio fechou em 10 de junho, não sendo mais possível alterá-lo. Caso haja 

alterações não informadas na AMP, as correções devem ser solicitadas na AMP seguinte ou 

por ofício para ajuste diretamente no ArteRH. Lembrando que os profissionais afastados por 

pertencerem a grupo de risco, desde a publicação da Portaria 238/2021 devem utilizar a 

justificativa “SOBREAVISO” e não mais “LIBERAÇÃO GERENCIAL – GRUPO DE RISCO 

COVID-19”. 

 

70. Quem lança o SOBREAVISO (COVID 19) - o profissional ou o gerente? 

 

R – Ambos podem registrar, mas apenas o gestor pode validar.  

 

71. O profissional que estiver de sobreaviso, depois de tomar a segunda dose da vacina 

contra COVID-19 deverá aguardar 14 dias e retornar ao trabalho. Qual justificativa utilizar entre 

a data em que deveria ter retornado e a data do efetivo retorno?  

 

R – Após confirmado o esquema vacinal e a data prevista para retorno, os dias subsequentes 

devem ser mantidos como “FALTA”. 

 

72. Como justificar o ponto em caso de "troca de plantão"? Há justificativa específica? 

 

R: Não há justificativa para as situações de troca de plantão. Conforme a legislação vigente, 

mesmo com a troca do plantão os profissionais precisam cumprir suas jornadas, portanto, com 

a compensação mensal, não haverá o que se justificar: 

Portaria Conjunta SMPOG/SMSA nº 001/2020: 

Art. 22 – (...) 

§ 4º – Será de responsabilidade do gestor imediato a organização das trocas de plantão 

ou as alterações temporárias dos horários de trabalho dos agentes públicos, conforme 

necessidade do trabalho, sem prejuízo das jornadas de trabalho definidas em lei. 
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73. Como justificar trocas de plantão que ultrapassarão o mês?  

 

R:, Ressalta-se que essa situação deve ser evitada, pois os profissionais devem cumprir suas 

jornadas mensais definidas por Lei. Contudo, em se tratando de necessidade do serviço e 

evitando trazer prejuízos aos profissionais, sugere-se utilizar o banco de horas: no mês que 

ficou faltando gerar banco negativo e no mês que ele compensar, gerar o banco positivo, e as 

horas irão compensar-se mutuamente. 

 

PORTARIA CONJUNTA SMPOG / SMSA Nº 001/2020 

Art. 22 (...) 

§ 4º – Será de responsabilidade do gestor imediato a organização das trocas de plantão 

ou as alterações temporárias dos horários de trabalho dos agentes públicos, conforme 

necessidade do trabalho, sem prejuízo das jornadas de trabalho definidas em lei. 

 

74. Existe limite para as trocas de plantão no mês? 

 

R: Não há limite estabelecido na legislação, sendo de responsabilidade das chefias imediatas o 

controle e a organização das trocas de plantão, devendo priorizar o cumprimento das jornadas 

dentro do mês.  

 

75. Como deve ser feita a justificativa em casos de paralisações? 

 

R: A ausência deve ser justificada com “PARALISAÇÃO”. 

 

76. Não consigo ajustar a frequência da servidora, nem na função "justificativa" ou na 

função "licença de dias". Foi lançado equivocadamente "afastamento judicial", mas na verdade 

trata-se de liberação gerencial por pertencer ao grupo de risco.  

 

R: Qualquer alteração só é possível antes do fechamento do espelho, ou seja, até o dia 10 do 

mês subsequente. Se for necessário alterar uma justificativa que já tenha sido validada, o 

gestor deverá selecionar a justificativa, clicando duas vezes sobre a mesma. O sistema irá 

apresentar a seguinte mensagem de confirmação: “Justificativa já avaliada. Deseja marcá-la 

como não avaliada? DATA – NOME DO SERVIDOR?”. Ao clicar em OK, a justificativa volta ao 

status de não avaliada, permitindo as alterações necessárias. 
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77. Esta manobra de subir e descer a marcação só se aplica em plantão noturno no caso 

do servidor ter escala diurna? 

 

R: Em tese, sim. Ela deve ser utiliza exclusivamente pelos gestores para as situações em que a 

marcação de entrada e saída não aparecem na mesma linha no espelho de ponto, desta forma, 

é possível que o gestor movimente a marcação para que o cálculo das horas trabalhadas seja 

computado da forma correta. 

 

78. Em relação ao saldo de horas devido serviços em campanhas eleitorais. Como iremos 

fazer estas tratativas? 

 

R: Não há necessidade do cadastro em banco de horas dos dias de folga que o servidor terá 

após prestação de serviço eleitoral, nos termos da legislação vigente. Quando o servidor 

usufruir da folga, a “falta” deverá ser compensada com justificativa própria: “FOLGA SERVIÇO 

ELEITORAL”. 

 

79. Os feriados precisam ser justificados? Precisamos colocar as horas que seriam 

trabalhadas no feriado?  

 

R: O feriado só deve ser justificado quando não houver expediente para o servidor e o espelho 

registrar falta no dia. Neste caso,  basta utilizar a justificativa "FERIADO/PONTO 

FACULTATIVO SMSA" que o sistema fará o abono da jornada diária do profissional. 

 

80. Qual justificativa usar para os dias em que o sistema registra “falta” mas trata-se de 

folgas concedidas pelo gestor? 

 

R: Não existe "folga" por si só. Ou é falta injustificada ou existe uma justificativa legalmente 

prevista, como por exemplo banco de horas. Se for utilização do banco de horas, as horas 

negativas precisam ser enviadas ao Banco que se pretende utilizar. Veja o menu “BANCO DE 

HORAS”. No entanto, se for folga considerando horas excedidas ao longo do mês, o gestor e 

servidor não precisam justificar, pois o próprio sistema fará a compensação mensal, 

automaticamente. O saldo final de horas sempre aparece na última linha do espelho de ponto. 

 

81. Quando o sistema acusa falta compensada, precisa justificar? 

  

R: Não. “FALTA COMPENSADA” já é uma justificativa aplicada automaticamente pelo sistema, 

em virtude da compensação mensal.  
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82. Quando o servidor tira folga, fica a palavra falta, como vai diferenciar quando é falta real 

x falta relacionada a folga? 

 

R: Cabe ao gestor realizar a análise e validação do ponto. Sendo falta injustificada, o gestor 

não precisa fazer nada, pois o cômputo para fins de desconto se dá ao final do mês, após a 

compensação mensal. Sendo utilização do banco de horas, cabe ao gestor enviar as horas 

devidas ao banco que se pretende utilizar. Ver menu “BANCO DE HORAS”. Caso a falta não 

tenha ocorrido, sendo qualquer outra justificativa legal, o gestor deverá aplicar a justificativa 

correspondente.  

 

83. Servidor pode utilizar a justificativa “ABONO DE HORA ÍMPAR” até 3 vezes por mês. 

Se ele usar problemas lógicos, técnicos e elétricos, posso desconsiderar a justificativa?  

 

R: A justificativa “ABONO DE HORA ÍMPAR” deve ser utilizada quando houve esquecimento do 

registro em alguma das entradas e saídas, desde que tenha havido o cumprimento da jornada 

devida. O limite é estabelecido para que não haja abusos em sua utilização, já que atualmente 

existe mais de uma opção de registro de ponto. Se o servidor estiver utilizando a justificativa 

“PROBLEMAS LÓGICOS, TÉCNICOS E ELÉTRICOS” de forma indevida, cabe ao gestor 

apontar o erro e orientar em relação às regras. O gestor não concordando com a justificativa 

inserida pelo servidor ele pode realizar a troca necessária ou simplesmente desconsiderar a 

justificativa para que haja o desconto (em caso de horas diferenciadas).  

 

84. Se o servidor esquecer de registrar o ponto por mais de 3 vezes, qual justificativa 

colocar?  

 

R: Não existe justificativa para abonar “falta” em caso de esquecimento de registro. A 

justificativa disponível é “ – MARCAÇÃO ÍMPAR”, que deve ser utilizada quando houver 

ausência de registro em alguma das entradas e saídas tendo gerado horas diferenciadas. Esta 

justificativa pode ser utilizada por até 03 vezes no mês.  

 

85. Quando utilizar a justificativa “SOBREAVISO”? 

  

R: A justificativa “SOBREAVISO” deve ser utilizada em substituição à justificativa "LIBERAÇÃO 

GERENCIAL - GRUPO DE RISCO COVID-19", que foi extinta com a edição da Portaria 

238/2021. Desta forma, o sobreaviso é utilizado quando o profissional pertencente a grupo de 

risco ainda não tiver completado o esquema vacinal contra covid-19: 

PORTARIA SMSA/SUS-BH Nº 0238/2021 

ART 8º 
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§ 1º - A justificativa “Liberação Gerencial – grupo de risco COVID-19” será substituída 

pela justificativa “Sobreaviso COVID-19” que será utilizada, exclusivamente, quando não 

forem possíveis o trabalho presencial e o teletrabalho e o profissional ainda não tiver 

completado o esquema vacinal, conforme previsto na Nota Técnica Covid-19 nº 

047/2021. 

§ 2º – O agente público em sobreaviso poderá ser convocado para retorno ao trabalho 

presencial ou teletrabalho, a qualquer momento, a critério da administração. 

§ 3º – Excepcionalmente, poderá ser atribuído ao agente público em sobreaviso 

atividades diversas daquelas exercidas em sua unidade de lotação. 

 

86. Durante a Pandemia, o profissional que estiver em “SOBREAVISO” pode ser acionado 

para “TELETRABALHO”, mesmo que esporadicamente?  

 

R: Pode sim. O sobreaviso só deve ser aplicado quando o teletrabalho não for possível: 

PORTARIA SMSA/SUS-BH Nº 0238/2021 

ART. 8º (...) 

§ 2º – O agente público em sobreaviso poderá ser convocado para retorno ao trabalho 

presencial ou teletrabalho, a qualquer momento, a critério da administração. 

 

87. Caso o servidor ultrapasse o limite de alguma justificativa, por exemplo “ABONO DE 

HORAS – MARCAÇÃO ÍMPAR”, deve-se usar outra justificativa? Ou fica em branco?  

 

R: Nenhuma justificativa deve ser utilizada de forma indiscriminada ou sem correlação com o 

ocorrido. Deve-se respeitar os limites estabelecidos na legislação para cada justificativa. Não 

havendo possibilidade de justificar, será processo o desconto em folha de pagamento, em caso 

de horas diferenciadas.  

 

88. Como proceder quando o servidor coloca uma justificativa inadequada (por exemplo: 

força maior para um problema pessoal) no primeiro dia útil do mês seguinte, ou seja, no último 

prazo. O gestor fica numa situação difícil - pois se abona, sabe-se que está indevido e se não 

abona o servidor fica prejudicado. 

 

R: Basta que solicite que ele faça a correção da justificativa antes do dia 10 daquele mês. 

Tanto servidor quanto gestor conseguem realizar as correções para as tratativas adequadas do 

ponto até o dia 10 do mês seguinte, não havendo motivos para prejudicar o servidor ou utilizar 

justificativas inadequadas. 

 



 

25 

 

89. Como proceder nos casos em que o servidor marca entrada e saída e só registra uma 

das marcações? Marcação impar tem limite e o sistema tem deixado de marcar 1 horário, 

apesar de ter sido batido! 

 

R – Se realmente houveram os 2 registros, a justificativa mais adequada é “PROBLEMAS 

LÓGICOS, TÉCNICOS E ELÉTRICOS”. 

 

90. Servidor justificou uma falta, contudo, no final do mês houve a compensação 

automática, transformando-se em “falta compensada”. O que fazer?  

 

R- O gestor precisa avaliar se realmente trata-se de compensação mensal. Sendo, a 

justificativa inserida poderá ser excluída pelo gestor, que deverá orientar o servidor. É 

importante informar ao profissional sobre a não necessidade de registro.  

 

91. As faltas compensadas não entram na contagem de tempo do servidor? 

 

R: As faltas integralmente compensadas não prejudicam a contagem de tempo, apenas as 

parcialmente compensadas: 

DECRETO Nº 16.627, DE 9 DE JUNHO DE 2017 

Art. 13 (...) 

§ 9º – Na ocorrência de faltas compensadas parcialmente, o dia pendente de 

compensação será descontado da contagem de tempo do servidor, bem como o saldo 

de horas restantes ao final do mês será descontado proporcionalmente de sua 

remuneração. 

 

92. Como deve ser feita a justificativa em caso de folgas parciais - ½ período do dia, horas 

do dia, ou dia inteiro? 

 

R: Primeiramente o sistema fará a compensação mensal. Havendo horas negativas no final do 

mês, em virtude de folgas concedidas, essas horas negativas precisam ser enviadas para o 

banco de horas que se deseja debitar. Veja o menu BANCO DE HORAS. 

 

93. A justificativa “AUSÊNCIA DE CRACHÁ” ainda pode ser utilizada, considerando que já 

há outras possibilidades de registros? 

 

R: Não pode mais ser utilizada na SMSA.Inclusive, já foi solicitado a exclusão. 
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94. O que significa a justificativa: "Falta (sit. funcional 6010)"? 

 

R - Falta não justificada 

 

95. Considerando a escala de trabalho durante a pandemia, o servidor trabalha 4 horas 

presencial com registro do ponto e 04 horas em teletrabalho. Qual justificativa inserir no ponto? 

 

R - A nova portaria covid não permite jornada híbrida em um mesmo dia. Será necessário 

definir a metodologia a se utilizar em cada dia (se presencial ou teletrabalho).  

 

LICENÇA MÉDICA / PERÍCIA / EXAMES E CONSULTAS 

 

96. Profissional com jornada de 6 horas diárias só agenda consultas e exames no horário 

de trabalho e utiliza as 6 horas com o atestado de comparecimento. Como proceder? 

  

R. Para consultas e exames há justificativa própria considerando o limite legal (3 

consultas/exames por ano). Após esse limite as horas devem ser devidamente compensadas 

no mês. 

 

97. E as licenças periciadas que às vezes não são lançadas a tempo? Não temos mais 

licença pendente de perícia. Como proceder?  

 

R: A justificativa a ser inserida é a “LICENÇA MÉDICA PENDENTE”, que somente fica 

disponível para utilização entre o 4º e o 10° dia de cada mês, período de validação do espelho 

de ponto do mês anterior. A justificativa somente será utilizada caso não ocorra até o 3° dia útil 

subsequente ao mês de referência a importação dos dados de forma automática pela Perícia 

Médica. 

 

98. E quem lança Licença Médica Periciada? O servidor?  

 

R. As informações migram do sistema ArteRH para o ifPonto após lançamento feito pelo setor 

de perícia da PBH. 
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99. Se lançarmos “LICENÇA MÉDICA PENDENTE”, a perícia consegue lançar em cima 

desse período o deferimento?  

 

R: Sim, mas somente se o espelho do mês não estiver fechado. Estando fechado, o dado migra 

licença médica periciada migrará apenas para o ArteRH.  

 

100. A compensação das horas referentes à declaração de comparecimento em consultas e 

exames deve ser feita dentro do mês?  

 

R: Sim. Contudo, conforme diretriz do art. 20, parágrafo 4º da Portaria Conjunta 

SMSPOG/SMSA 001/2021, o gestor também poderá enviar ao banco de horas o saldo a ser 

compensado se ele ocorrer na última semana do mês (limitado ao equivalente a um dia de 

trabalho do profissional), para que ele compense em até 12 meses. 

 

101. Em caso de Licença Dispensada de Perícia, anexada ao ponto, dispensa a manutenção 

do atestado físico na pasta funcional? 

 

R- Estando devidamente anexado no sistema de ponto, o arquivamento do atestado físico é 

opcional.  

 

102. Se o profissional tem carga horária de 20h semanais, trabalha de terça a sexta (05 

horas) compensando as horas de segunda feira. Esse profissional apresenta uma Licença 

Dispensada de Perícia de 03 dias. O sistema entende que não houve horas suficientes para 

compensação dos dias. Se o servidor se recusar a complementar, o desconto virá? 

 

R: A Licença Dispensada de Perícia não precisa de compensação.  Ocorre que, se o servidor 

trabalha apenas 04 dias ele precisa estar com a escala correta, refletindo exatamente as 

jornadas nestes 04 dias. Veja o menu PLANTÃO EXTERNO (DAY OFF). 

 

103. Uma vez lançado a licença, por exemplo, afastamento de gestante por 3 meses, e ela 

entra em licença maternidade antes do previsto, como lançar? Já que os meses anteriores já 

estarão fechados.  

 

R: Espelhos fechados não podem mais ser alterados, mas ressalta-se que no módulo de 

frequência do ArteRH, o lançamento da licença maternidade é feito de forma completa e se 

sobreporá ao período informado anteriormente. No ifPonto a orientação é registrar a justificativa 

de ponto apenas para mês, justamente para evitar esse tipo ode situação em que o status pode 

mudar quando se registra futuramente. 
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104. Há licença médica dispensada de perícia na urgência?  

 

R: As regras do DECRETO Nº 16.977 aplicam-se a todas as unidades. Contudo, como o 

próprio decreto coloca em seu art. 23, parágrafo 3º, que o gestor poderá solicitar a perícia a 

qualquer momento, independentemente da quantidade de dias do atestado, foi definido pela 

gestão da urgência sempre aplicar essa regra, pois o impacto da ausência de um profissional 

no serviço de urgência e emergência é sempre mais danoso. 

 

105. Na licença médica pendente o gestor lança o período todo deferido ou somente o que 

compete ao mês de fechamento - caso a licença extrapole o mês analisado? 

 

R:  O gestor pode lançar todo o período do atestado como Licença Médica Pendente. Se a 

informação da perícia migrar antes do fechamento do espelho irá sobrepor a informação de 

Licença Médica Periciada para todo o período lançado. Se a informação da perícia migrar 

somente após o fechamento do espelho, a parte que já está fechada irá ficar como Licença 

Médica Pendente no espelho, mas com o registro correto no ArteRH. E o período que ainda 

não está fechado ocorrerá a sobreposição para Licença Médica Periciada. 

 

106. O limite anual de dispensa de perícia (licenças e consultas/exame) é checado 

automaticamente pelo sistema ou devemos ter um controle paralelo?  

 

R: É importante os profissionais terem o controle, mas o sistema só permite a validação das 

justificativas relacionadas a licenças dentro dos limites estabelecidos no DECRETO Nº 16.977, 

DE 25 DE SETEMBRO DE 2018. 

 

107. Declaração de comparecimento para acompanhar filho será aceita? 

  

R: Como abono do dia/horas não. O profissional deverá justificar a ausência à chefia imediata, 

se possível previamente, necessitando compensar todo o período ausente dentro do mês.  

 

108. Se a licença pendente não for validada pela perícia, como comunicar? 

 

R: Deve-se acionar gestão imediata para que envie e-mail para a TegSaúde para questionar 

sobre o deferimento ou indeferimento da perícia.  
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109. Para acompanhamento pré-natal, a servidora gestante precisa passar pela perícia para 

liberação de um maior número de declarações de comparecimento? 

  

R: Sim. Tratamento Especializado.  

 

110. Há casos de perícias médicas que não são lançadas a tempo ou mesmo não lançadas. 

Como será nesses casos?  

 

R-  Justificar como licença médica pendente, Quando o servidor possuir um atestado médico, 

mas não conseguiu realizar a perícia médica antes do fechamento da folha do mês em que 

ocorreu o afastamento. O gestor tem do 4° dia útil até o 10° dia útil para efetuar o lançamento. 

 

111. O sistema vai fazer o controle do número de dias em licenças do profissional?  

 

R - O sistema está parametrizado para barrar, entretanto cabe ao gestor e servidor o controle 

dos dias máximos dispensados de perícia. 

 

112. Liberação para comparecimento em exames somente para profissionais que realizam 

40 horas ou é válido para qualquer carga horária? 20, 30hs semanais? 

 

R- Qualquer carga horária. Ressaltamos que os Contratados e Estatutários quando atender ao 

disposto no art. 7º, do Decreto Municipal nº 16.388/16, que determina que independente de 

compensação de horário, o servidor poderá comparecer, durante o horário de trabalho e pelo 

período que se fizer necessário, a 02 (duas) consultas médicaseletivas ou exames por ano, 

compreendido este como o período entre 1º de janeiro e 31 de dezembro, e desde que as 

consultas e exames não possam ser realizados em horário diverso. Ao exceder esse período, 

deverá ser negociado compensação de horários com a chefia imediata. 

113. Atualmente não tem mais aparecido a justificativa "Licença médica pendente" e 

começou a aparecer "Licença médica - cedidos". O que é esse "cedidos".  

 

R- Licença médica cedidos é apenas para os profissionais que estão cedidos, porque esse 

público não passa pela nossa perícia. Licença médica pendente, só fica disponível do 4° ao 10° 

dia (período de fechamento do ponto) 

 

114. ACS que terminou licença de gestação, deveria retornar e apresentou atestado médico 

que está em aleitamento materno exclusivo. A perícia médica não realizou a perícia e retornou 

para a gerência. Como proceder? Quanto tempo considerar? Uma vez que julgo que não é 

competência gerencial tal fato. 
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R-  O aleitamento materno exclusivo só concede redução de jornada até o 6º mês. Como a 

licença maternidade da pbh já é de 6 meses, o profissional deve retornar integralmente ao 

trabalho.  

115. Se o servidor  tiver que passar pela perícia já no primeiro atestado apresentado (mais 

de 3 dias), os próximos atestados, mesmo que seja de um único dia, precisa obrigatoriamente 

passar pela perícia? 

 

R - Não, as licenças devem ser periciadas em caso de mais de 3 consecutivos, ou se o 

profissional tiver mais de 06 ao ano, lembramos que esse controle é do gestor, e não se aplica 

a área de urgência. 

 

116. No caso de licença para acompanhante, serve o atestado do paciente ou o servidor 

deve solicitar ao médico um atestado de acompanhante?  

 

R - LACOM: O servidor público que necessitar da licença descrita no art. 152 da Lei nº 7.169, 

de 30 de agosto de 1996, enquanto durar A PANDEMIA, deverá requerer a perícia por meio do 

e-mail tegsaude2020@tegsaude.com.br, ficando dispensada a apresentação da documentação 

elencada no Decreto nº 16.977/2018.  

 

117. Casos em que a Perícia indefere algum dia do período da licença médica e o servidor 

entra com recurso, mas a resposta só vem após o dia 10 do mês seguinte? Como lançar a 

falta, caso o servidor não deseje repor essas horas? 

 

R – A reposição das horas não é possível e a “falta” é registrada diretamente pela perícia. 

Neste caso, a justificativa a ser informada pela gestor é  “LICENÇA MÉDICA PENDENTE”. 

 

FECHAMENTO DO ESPELHO / COMPENSAÇÃO 

 

118. Após o primeiro dia útil o ponto será fechado para o servidor?  

 

R: Não. Ele ainda conseguirá inserir justificativas até o dia 10 do mês seguinte, mas sugere-se 

que a orientação aos profissionais seja para o tratamento no primeiro dia útil, para evitar 

atrasos. O fechamento do espelho ocorrerá sempre no dia 10, tanto para servidor quanto para 

gestor. 
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119. Em caso do profissional estar de férias ou Licença Médica, como fica o prazo da 

justificativa?  

 

R: O prazo será o mesmo. Não há possibilidade de flexibilidade em relação ao fechamento do 

espelho, que se manterá no dia 10 em quaisquer circunstâncias. Ressalta-se que o gestor 

também tem acesso para a inserção de justificativas, caso seja necessário. Lembrando que as 

justificativas de férias e licença médica periciada serão cumputadas automaticamente pelo 

sistema.  

 

120. Seria possível a tratativa das horas negativas, data por data? E não no final? Assim 

penso que seria mais prático para o gestor manter as horas negativas do dia (falta) e 

compensar com banco de horas as datas pertinentes. 

 

R: A compensação mensal é o único sistema até então compatível com o horário flexível, tão 

necessário para a SMSA, conforme já amplamente discutido. A única forma de tratar o espelho 

data por data, seria alterando o tipo de escala para fixa diária.  

Desta forma, estando com o horário flexível, se o servidor incorrer em faltas injustificadas e ao 

longo do mês realizar horas excedidas não autorizadas pela chefia imediata, ao fim do mês o 

sistema fará a compensação mensal mas o gestor poderá solicitar o computo das faltas para 

fins de desconto no pagamento, por meio de ofício direcionado à GETED. Lembrando que o 

gestor tem outras ferramentas administrativas para orientar o servidor, como por exemplo, o 

Termo de Apontamento Funcional Pedagógico. Casos recorrentes podem ser encaminhados à 

Corregedoria. 

 

121. Será possível retificar alguma informação, ou lançar alguma informação retroativa à 

integração, no ifPonto, para que o profissional não fique prejudicado? 

 

R: Após o fechamento do espelho, nenhuma alteração é possível. Contudo, para fins oficiais – 

tempo de serviço e pagamento – os dados válidos são os cadastrados no ArteRH, que até 

então são feitos com base na AMP e Consolidado de Frequência. Após a integração com a 

Folha de Pagamento, o gestor deve assegurar que toda a conferência e validação do espelho 

se deu dentro do prazo, ou seja, antes do dia 10 do mês subsequente ao mês da frequência. 

Em hipótese alguma haverá possibilidade de alteração do espelho após o dia 10 do mês 

seguinte. 
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122. Lancei equivocadamente a justificativa de Liberação Gerencial de 4 servidores de abril a 

junho, e agora tem a orientação de usar sobreaviso, mas como o ponto de abril fechou eu não 

estou conseguindo alterar o mês de junho já que fiz sequenciada a liberação. Como devo 

proceder agora? 

 

R: A orientação é sempre realizar as justificativas apenas dentro do próprio mês. As correções 

devem ser solicitadas na próxima AMP.  

 

123. E com relação às marcações de ponto nos meses anteriores? O ponto lançou como 

falta, mas na verdade é licença periciada. O que fazer? Vai continuar como falta? Isso não irá 

causar impacto futuramente na contagem para aposentadoria?  

 

R: Todos os registros no espelho anteriormente à integração com a folha de pagamento não 

integrarão o sistema ArteRH/Módulo frequência, que é a fonte oficial da frequência e 

pagamento. Ressalta-se inclusive que após o fechamento do espelho de ponto, no IfPonto, não 

é mais possível realizar alterações, sendo que qualquer demanda de ajuste deve ser 

formalizada para processamento diretamente no ArteRH. Dados incorretos registrados no 

Ifponto antes da integração com a Folha de Pagamento, mas que foram devidamente 

justificados na AMP, não trarão nenhum prejuízo aos servidores, pois a fonte oficial é o ArteRH, 

alimentado até então com os dados da AMP. 

 

124. Consolidado de Contrato também será feito pelo IfPonto? 

 

R- Com a integração do ponto eletrônico com a folha de pagamento, o consolidado de 

frequência em planilha – assim como a AMP - deixará de existir, utilizando-se exclusivamente 

os dados do espelho de ponto do ifPonto. 

 

125. Tem que ter opção de lançar falta sem justificativa legal, impedindo a compensação 

mensal automática. 

 

R: Se o sistema fizer a compensação mensal, o gestor tem a opção de solicitar o corte das 

horas negativas, formalizando por e-mail/ofício. 

 

126. Qual o e-mail para solicitar desconto de faltas quando a compensação mensal 

compensar ausências não autorizadas pelo gestor e que trouxeram prejuízos ao trabalho? 

 

R: Formalizar por ofício para a regional de referência e a regional acionará à GESPE. 
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127. Caso o servidor tenha feito horas a mais em alguns dias, mas faltou em um plantão 

específico, como devo fazer para que a falta seja registrada, uma vez que o sistema já 

compensa as horas automaticamente? 

 

R - Deve-se registrar horas negativas para o Banco de Horas. Se o sistema fizer a 

compensação mensal, o gestor tem a opção de solicitar o corte das horas negativas, 

formalizando por e-mail/ofício. 

 

128. Em caso de férias ou licença do gerente no período de fechar o ponto, como proceder? 

Quem vai fechar o ponto?  

 

R: Em casos de férias ou licenças no período de fechamento do ponto, o gestor deverá solicitar 

a delegação temporária para outra referência da unidade realizar a validação dos espelhos dos 

profissionais da unidade. O pedido deverá ser enviado para a Gestão do Trabalho Regional ou 

GESPE. Veja o menu “DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS”. 

 

129. Quando o profissional não realiza a justificativa e, consequentemente, o gerente não 

trata. O quê fazer? Posso considerar como falta? 

 

R: Ao acessar o espelho para as validações e verificar que as ocorrências não foram tratadas 

pelo servidor, cabe ao gestor reforçar com o profissional as orientações sobre a necessidade 

de inclusão das justificativas e o impacto de não fazê-las em seu pagamento.  O tratamento do 

espelho de ponto é uma competência compartilhada entre servidor e gestor, cabendo ao 

servidor apresentar as justificativas e ao gestor validá-las. Mesmo sem o registro da justificativa 

pelo servidor, o acesso do gestor permite tanto a inclusão como a validação e, nos termos do 

Art. 19 da Portaria Conjunta SMPOG/SMSA 001/2020: "É responsabilidade dos gestores 

imediatos o monitoramento do cumprimento da jornada de trabalho de todos os agentes 

públicos da SMSA citados nesta Portaria." Se houve trabalho, a falta não é o mais adequado, 

sugerindo-se sempre verificar com o servidor a justificativa para o devido tratamento e 

fechamento do espelho. Não havendo a justificativa, a falta será processada. 

 

130. Então, caso o profissional não consiga fazer a justificativa no prazo devido, por 

problema de acesso ao sistema ou qualquer outra justificativa aceitável, o gerente poderá fazer 

a justificativa? 

 

R: Pode e deve. 
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131. No aplicativo de celular sempre aparecem muitos alertas de "assinatura do espelho" e 

"fora da geo delimitação". Quais medidas devo tomar em relação a esses alertas? 

 

R: Os alertas servem justamente para “alertar” os gestores em relação a alguma pendência de 

validação de justificativa no espelho ou ponto de atenção em relação ao registro identificado 

como fora da geolocalização da unidade de lotação. Cabe ao gestor realizar as tratativas do 

espelho dentro do prazo previsto, qual seja, até o dia 10 do mês seguinte.  

 

132. Caso ocorra algum problema com gestor ou com servidor que não consiga fazer o 

tratamento do ponto, poderá ter possibilidade de correção no mês seguinte? 

 

R – Infelizmente não. Após o dia 10 de cada mês o espelho de ponto do mês anterior é fechado 

sem possibilidades de se realizar novas alterações. Se o espelho fechar sem as justificativas e 

validações, o pagamento do profissional poderá ser duramente prejudicado. Em situações ondo 

o gestor ficar impossibilitado de realizar as validações, deverá ser solicitada a delegação de 

competência para que outro profissional o faça, evitando prejuízos aos servidores. Veja menu 

“DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS”. As correções necessárias deverão ser formalizadas e 

justificadas por ofício do gestor, direcionado às referências técnicas das regionais e, 

posteriormente, à GESPE, que avaliará a situação e, após os ajustes no ArteRH enviará para 

processamento da folha do mês seguinte.  

 

133. No fim do mês é obrigatório imprimir o espelho de ponto e gestor e trabalhador 

assinarem e arquivar? 

 

R – Até a integração do ifPonto com a Folha de Pagamento ocorrer, sim. Após a integração, 

não será necessário, uma vez que o espelho passará a ser a fonte oficial de dados da 

frequência.  

 

134. Há situações de férias que precisam ser alteradas, que não conseguiremos processar 

no sistema dentro dos prazos. Como proceder? O mesmo se aplica a descanso remunerado de 

contratados.  

 

R - Somente ocorrerá a migração do período de férias para o ifPonto se o agendamento for 

devidamente feito no Portal do Servidor dentro dos prazos estabelecidos pelo sistema. 

Havendo necessidade de alteração no período agendado e o prazo do portal tendo se 

esgotado, o procedimento correto é solicitar a interrupção de férias do profissional, sendo 

necessário que ao menos o 1º dia seja usufruído. A solicitação de interrupção de férias deve 

ser enviada pelos respectivos Diretores à GESPE, dentro do mês do agendamento. 
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135. A compensação de horas não trabalhadas deve ser realizada dentro do próprio mês? 

Se o profissional não tem banco de horas prévio ele poderá repor estas horas no mês 

seguinte? Caso negativo, será gerado desconto no pagamento? 

 

R – Prioritariamente sim, considerando a compensação mensal. Para a última semana do mês 

foi criada a possibilidade de Banco de Horas. Se a ausência (parcial ou integral) não tiver sido 

previamente combinada com o gestor para fins de banco de horas e não houver a 

compensação mensal, haverá sim o desconto em folha de pagamento e também na contagem 

do tempo de serviço. 

 

136. Se houver erros no pagamento, como será o procedimento para pedir retificação já que 

não haverá mais AMP? 

 

R: As correções, devidamente justificadas, deverão ser formalizadas por ofício para as Gestões 

do Trabalho das Regionais que os encaminharão à GESPE. Lembrando que os acertos só 

ocorrerão nas folhas subsequentes, após conclusão da análise e lançamentos pela GETED.  

 

Trata-se de um fluxo novo, portanto poderá sofrer alterações no futuro 

137. Como será feito o fechamento de ponto, de servidores que são lotados em uma unidade 

específica, mas trabalham efetivamente em outras (ex: técnicos de enfermagem contratados 

para campanha de vacina influenza)? 

 

R: O gestor da unidade de lotação sempre será o responsável formal pelo tratamento do ponto 

de todos os profissionais lotados em sua unidade. Caso necessário ele poderá solicitar a 

delegação de competência para outros profissionais se responsabilizarem pelo ponto. Veja o 

menu DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS. De toda forma, o adequado é os servidores 

estarem lotados nas unidades onde efetivamente trabalham, sempre que possível. 

 

138. No caso do gestor que trabalha sábado, feriado, etc, as horas trabalhadas a mais serão 

abatidas durante o mês em caso de falta de horas em algum dia?  

 

R: Horas trabalhadas a mais, no regime de trabalho flexível, compensarão futuros atrasos e 

faltas dentro do mês sim. Lembrando que gestores não fazem jus a banco de horas. 

 

139. Após o tratamento do ponto precisa fazer algo a mais? Tem que enviar relatórios dos 

profissionais? Consolidar de alguma forma? 

 

R - Se foi tratado da forma correta, não! 
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140. Posso ir tratando tudo ao longo do mês para não acumular? 

 

R: Os gestores devem realizar o tratamento do espelho até o dia 10 de cada mês, pois após 

esse prazo, não é mais possível nenhum tipo de alteração. Ao longo do mês o gestor pode ir 

antecipando as validações de justificativas, mas algumas funções só conseguirá utilizar após o 

fechamento do mês, como o bando de horas e a Licença Pendente  

 

141. Acho que com relação a Urgência tem que se pensar em dar acesso ao ponto eletrônico 

para os RTs (médico e de enfermagem) e para o Gerente Adjunto. Principalmente para a 

gestão de faltas, extras e atrasos visto que temos em médica 450 funcionários.  

 

R - Por uma limitação do sistema, há a permissão de um único gestor por profissional para fins 

de fechamento/validação do ponto. Uma alternativa é a delegação de competências.  

BANCO DE HORAS 

 

142. Como é computada a hora extra?  

 

R: Pagamento de hora extra não é autorizado na PBH. A possibilidade prevista é em relação ao 

Banco de Horas, desde que previamente autorizado nos termos da legislação vigente: 

PORTARIA SMPOG Nº 007/2018 

Art. 5º – O banco de horas previamente autorizado pelo titular máximo do órgão ou 

entidade é constituído pelo resultado positivo de horas não compensadas mensalmente. 

§ 1º – É expressamente vedado incluir no banco de horas as horas cuja compensação 

seja inoportuna ou prescindível para o serviço público. 

PORTARIA CONJUNTA SMPOG / SMSA Nº 001/2020 

Art. 20 – Os agentes públicos da SMSA poderão ter banco de horas, desde que 

previamente acordado e autorizado pelo Secretário e somente em situações de 

convocação administrativa para cobrir representação oficial, campanhas, atividades 

assistenciais e ações de prevenção e controle de doenças organizadas pela SMSA. 

§ 1º - O saldo do banco de horas será compensado em até 12 meses à razão de: 

I – uma hora de folga para cada hora laborada e acumulada em dia de jornada habitual; 

II – uma hora e 12 minutos de folga para cada hora laborada e acumulada em jornada 

noturna: hora acrescida de 20%; 

III – duas horas de folga para cada hora laborada e acumulada aos finais de semana e 

feriados: hora acrescida de 100%; 
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IV – três horas de folga a cada hora laborada e acumulada nas campanhas de vacinação 

realizadas aos finais de semana, previamente aprovadas pela Câmara de Coordenação 

Geral, implementadas em atendimento às estratégias nacionais de prevenção à saúde e 

controle de zoonoses, financiadas com recursos federais ou estaduais: hora acrescida de 

200%. 

§ 2º – Para os servidores citados no art. 18 o controle de banco de horas deverá ser feito 

de forma manual. 

§ 3º – Fica previamente autorizado o banco de horas para os profissionais lotados e em 

efetivo exercício nas unidades de urgência que funcionam 24h por dia ou que trabalham 

em regime de plantão, devendo ser compensado em até doze meses, a partir do 

encerramento do mês em que foi apurado conforme o art. 15, inciso II, do Decreto nº 

16.627, de 2017, sendo que: 

I – o saldo do banco de horas para os profissionais lotados e em efetivo exercício nas 

unidades de urgência será compensado à razão de uma hora de trabalho para cada hora 

laborada; e 

II – o tempo despendido exclusivamente para troca de plantão não será objeto de banco 

de horas. 

§ 4º – Fica previamente autorizado o banco de horas aos agentes públicos lotados nas 

demais unidades da Secretaria Municipal de Saúde, limitado ao equivalente a uma 

jornada diária do profissional, por mês, para compensação de ocorrências da última 

semana do mês, devendo ser compensado em até 12 (doze) meses à razão de uma 

hora de folga para cada hora laborada. 

§ 5º – Fica previamente autorizado o banco de horas para os profissionais lotados no 

Centro de Controle de Zoonoses e Laboratório de Zoonoses, estritamente aos finais de 

semana e feriados, quando convocados pelo gestor imediato, sendo devida a contagem 

das horas em dobro, devendo ser compensado em até 12 (doze) meses. 

§ 6º – Para fins de apuração de banco de horas todos os registros de ponto serão 

obrigatórios. 

§ 7º – O saldo de horas excedidas, não caracterizadas em Banco de Horas, deverá ser 

compensado dentro do próprio mês, a critério da Administração Pública, com a dispensa 

do agente público da jornada integral ou de horas fracionadas, conforme acordado com o 

gestor imediato. 

§ 8° – Os profissionais ocupantes de cargo comissionado e função pública gratificada 

não farão jus ao banco de horas, tendo em vista as características da função. 

§ 9º – As unidades que se organizarem para trabalhar em dias em que não há 

expediente normal, deverão tratar as horas laboradas na regra da compensação mensal, 

não sendo devido à contagem das horas em dobro. 
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143. Campanha de vacinação: o servidor bate o ponto normalmente e o ifPonto mostra as 

horas trabalhadas no dia da campanha. No final do mês o sistema gera as horas excedidas 

considerando os eventuais descontos e o que sobra de positivo é que vai para o banco de 

horas? 

 

R: Mais ou menos. Na última linha do mês o sistema fará a compensação mensal e exibirá o 

saldo de horas excedidas e diferenciadas. Se houve autorização para trabalho em dia de 

campanha e sobrou horas após a compensação mensal, o gestor deve enviar ao banco 

somente as horas relativas aos sábados trabalhados/autorizados.  

 

144. O sistema bloqueia quando ultrapassa a quantidade limite do banco de horas mensal 

previamente autorizado? 

 

R - É de responsabilidade do gestor o controle do envio das horas excedidas ao banco de 

horas, nos termos da legislação vigente: 

 

§ 4º – Fica previamente autorizado o banco de horas aos agentes públicos lotados nas 

demais unidades da Secretaria Municipal de Saúde, limitado ao equivalente a uma 

jornada diária do profissional, por mês, para compensação de ocorrências da última 

semana do mês, devendo ser compensado em até 12 (doze) meses à razão de uma 

hora de folga para cada hora laborada. 

 

145. Servidores que trabalham em campanha em local que não tem como registrar o ponto, 

como registrar para fins de banco de horas?  

 

R - O servidor poderá utilizar o aparelho telefônico para registrar o Ponto. Ficará marcado como 

fora da área de delimitação, mas permitirá o registro para que o gestor faça o envio ao banco 

de horas. Se a utilização do celular pessoal não for uma opção, o registro de ponto não será 

efetuado e o gestor deverá informar na planilha de banco de horas que não houve o registro 

eletrônico do ponto, para que as horas sejam computadas em sua integralidade (em dobro ou 

em triplo, conforme cada autorização). 

 

146. Sobre o banco de horas de campanhas de vacinação, as horas são acrescentadas todo 

mês, porém não têm sido descontadas. Como proceder?  

 

R: O envio das horas diferenciadas (negativas) para o banco também deve ser feito pelo gestor 

quando o servidor usufruir da folga. Após o último dia do mês onde ocorreu a folga, o gestor 

deverá filtrar o espelho do mês e clicar no símbolo do relógio que aparece na última linha, ao 

lado das horas diferenciadas, para envio ao Banco. Deve-se escolher um banco em que o 
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servidor tem saldo positivo e mais próximo de vencer. O manual do gestor possui esse passo a 

passo com imagens. Lembrando que na última linha do espelho só aparecerão as horas 

positivas ou negativas que não foram necessárias/utilizadas na compensação mensal. 

 

147. O banco de horas deve ser utilizado em até 12 meses, mesmo na situação de 

campanha de vacinação que estamos passando agora? Atualmente está difícil dar folga para o 

servidor durante a campanha. 

 

R: Até então, sim. Se houver alguma mudança na regra ou concessão especial a Rede será 

imediatamente avisada e orientada. A orientação é que haja revezamento de profissionais nas 

escalas de finais de semana bem como revezamento durante a semana para gozo do banco de 

horas, priorizando os dias de menor expectativa de público dentro do cronograma da 

imunização. 

 

148. Se o servidor trabalha na campanha de vacinação durante o sábado (4 horas por 

exemplo), registra o ponto, mas no fim do mês, há menos horas a serem enviadas para o 

banco de horas (saldo positivo de 3 horas e 30 minutos por exemplo), como devemos tratar 

este envio de horas parciais para fins de horas triplicadas no banco de horas? 

 

R. A chefia não conseguirá enviar as 04 horas para banco se o servidor possuir horas 

negativas no mês em virtude da compensação mensal. Desta forma, ele enviará apenas as 3h 

e 30 minutos pelo sistema e informará as 4h na planilha para fins do triplo de horas. 

 

149. Banco de horas já vencido, que não tem como tratar, as horas serão descontadas em 

folha ou serão desconsideradas?  

 

R: O banco de horas tem validade de até 12 meses. Após o vencimento, as horas negativas 

serão descontadas e folha e também da contagem de tempo e as horas positivas serão 

desconsideradas.  

 

150. Para as campanhas de vacinação têm sido acordado triplicar as horas trabalhadas. 

Contudo, nem sempre o saldo está sendo registrado no Banco com o triplo de horas. Outro 

problema é que muitas vezes o servidor deseja ter as folgas no mesmo mês, não tendo tempo 

hábil em virtude do processo via planilha para fins de triplicação das horas. Como proceder?  

 

R: Para que as horas das campanhas sejam efetivamente triplicadas, o gestor precisa enviar as 

horas registradas via espelho de ponto e, em seguida, via planilha será enviado para o sistema 

o saldo referente ao dobro, totalizando assim, o triplo de horas. O gestor só conseguirá enviar 

horas ao banco se após a compensação mensal houver saldo de horas excedidas. Se o 
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servidor tiver gozado folga no mesmo mês, havendo horas excedentes aparecerá como falta 

compensada e desta forma, faltará apenas a informação das horas via planilha. A orientação é 

que o gozo do banco ocorra em meses posteriores, para que o registro das horas no banco já 

tenha ocorrido, no entanto, não há proibição para que ocorra no mesmo mês. 

 

151. Quando se trabalha sábado, por exemplo 8H, mas ao longo dos outros dias há 

pequenos atrasos e ao fim do mês gera 40 min de horas diferenciadas, o sistema acaba 

descontando das 08 horas excedidas do sábado. Está correto? Há algo a fazer?   

 

R: O desconto está correto, pois se o profissional tem horas excedidas de um sábado mas 

possui horas diferenciadas de vários outros dias do mês, o correto é a compensação mensal 

ocorrer primeiro para depois o gestor avaliar o saldo para fins de banco de horas.  

 

152. Se o banco de folgas do sistema não está igual ao banco real, como proceder? Como 

justificar folgas antigas que não estão lançadas no sistema? Com relação às folgas anteriores a 

este processo que não estão no Banco de Horas do IfPonto, como deverão ser lançadas? 

  

R: Após a implantação do ponto, a SMSA realizou o levantamento dos bancos paralelos e os 

gestores e servidores tiveram 1 ano para regularizar a situação de saldo. Do ano de 2018 em 

diante o banco de horas do sistema já deveria estar regularizado, não havendo mais 

flexibilidade para tratar saldos antigos. Havendo pendências e problemas com bancos de horas 

recentes, as unidades deverão acionar as referências de Gestão do Trabalho das Regionais 

para as devidas tratativas. Informamos que devido ao acúmulo de bancos gerados neste ano, o 

cadastro tem sido mais demorado, portanto, sugerimos aguardar no mínimo 1 mês após o 

envio da planilha pois o cadastro se dá de forma manual pela SUGESP. 

 

153. Como justificar as folgas? Não tem essa opção no ponto. O banco de horas ainda não 

está correto.  

 

R: Ao usufruir das horas que possui em banco, não deve ser inserida justificativa no dia da falta 

ou das horas diferenciadas no espelho do profissional. Deve-se lançar as horas diferenciadas, 

que aparecerem ao final do mês, para o banco de horas do mês em que ele adquiriu horas 

positivas. Caso essas horas positivas ainda não tenham sido lançadas no banco, sendo 

recentes, deve-se acionar a Gestão do Trabalho da sua regional para verificar possíveis 

pendências. Informamos que devido ao acúmulo de bancos gerados neste ano, o cadastro tem 

sido mais demorado, portanto, sugerimos aguardar no mínimo 1 mês após o envio da planilha 

pois o cadastro se dá de forma manual pela SUGESP. 
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154. Atrasos recorrentes durante o mês são enviados para o banco de horas ou não são 

tratados? Toda sobra tem que ser enviada para o banco de horas ou apenas a que o gerente 

julgar válida?  

 

R: Caberá à chefia imediata avaliar as ocorrências e verificar se houve validação prévia para 

utilização do banco de horas mensal. Lembrando que o banco previamente autorizado tem 

regras específicas e não deve ser utilizado indiscriminadamente, sem prévia combinação com o 

gestor: 

Art. 20 – Os agentes públicos da SMSA poderão ter banco de horas, desde que 

previamente acordado e autorizado pelo Secretário e somente em situações de 

convocação administrativa para cobrir representação oficial, campanhas, atividades 

assistenciais e ações de prevenção e controle de doenças organizadas pela SMSA. 

(...) 

§ 4º – Fica previamente autorizado o banco de horas aos agentes públicos lotados nas 

demais unidades da Secretaria Municipal de Saúde, limitado ao equivalente a uma 

jornada diária do profissional, por mês, para compensação de ocorrências da última 

semana do mês, devendo ser compensado em até 12 (doze) meses à razão de uma 

hora de folga para cada hora laborada. 

 

155. Após a pandemia, vai continuar podendo enviar as horas extras do mês para o banco 

de horas. 

 

R: Sim. Com o limite já definido. 

 

156. Como justificar o gozo de horas CADM geradas antes da criação do banco formal para 

estes e mesmo antes do registro eletrônico? Tenho alguns casos que geram horas positivas. 

Como proceder?  

 

R: A extensão do banco de horas para CADM é recente. Antes de 2021 os CADM não faziam 

jus formalmente ao banco de horas. 

 

157. Como fazer quando o banco de horas não estiver disponível para o lançamento? 

 

 R: Os bancos de horas costumas ser criados previamente. Havendo problemas, o gestor deve 

acionar a referência de Gestão do Trabalho Regional para tratativas com a GESPE.  
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158. Como verificar no IfPonto o banco de horas individual de cada profissional? Como fico 

sabendo quantas horas o servidor tem em cada banco de horas sem precisar abrir o extrator de 

banco de horas? 

 

R: O acesso, via computador, se dá da seguinte forma: FREQUÊNCIA / Operação / Extrato 

Banco de Horas. Na aba Detalhado, basta filtrar o nome do profissional na coluna 

“Funcionário”: 

 

 

Não existe outra forma de consulta. 

 

159. O banco de horas vale para qualquer servidor? 

 

 R: Não. Apenas para efetivos e, mais recentemente, para os contratados. Gestores e 

estagiários não fazem jus a baco de horas. Estagiários possuem regras próprias.  

 

160. Para profissionais lotados nas unidades de urgência, que possuem banco de horas 

previamente autorizado, toda e qualquer hora sobrando só vai para o banco se o gestor enviar? 

Se as horas estiverem sendo realizadas sem pactuação com o gestor, pode-se desconsiderar? 

 

R: O gestor é o único responsável por enviar as horas para o banco, com base nas regras 

estabelecidas na legislação. Destaca-se: 

PORTARIA CONJUNTA SMPOG / SMSA Nº 001/2020 

Art. 20(...) 

§ 3º – Fica previamente autorizado o banco de horas para os profissionais lotados e em 

efetivo exercício nas unidades de urgência que funcionam 24h por dia ou que trabalham 

em regime de plantão, devendo ser compensado em até doze meses, a partir do 

encerramento do mês em que foi apurado conforme o art. 15, inciso II, do Decreto nº 

16.627, de 2017, sendo que: 
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I – o saldo do banco de horas para os profissionais lotados e em efetivo exercício nas 

unidades de urgência será compensado à razão de uma hora de trabalho para cada hora 

laborada; e 

II – o tempo despendido exclusivamente para troca de plantão não será objeto de banco 

de horas. 

 

161. E o que fazer quando a gente não clicou no ícone do relógio das campanhas anteriores 

e por isso, as horas não foram para o banco do trabalhador. Como fazer? 

 

 R: Como já dito, é de exclusiva responsabilidade do gestor o envio das horas (positivas e 

negativas) para o banco de horas. As planilhas geradas são apenas para complementar as 

horas (dobrá-las ou triplicá-las conforme cada autorização). Havendo casos recentes 

identificados, de espelhos já fechados, sugere-se acionar a Gestão do Trabalho Regional para 

enviar as horas pendentes também via planilha, após confirmado que o envio no sistema não 

ocorreu.  

 

162. Esse banco de horas para última semana do mês é para todos os servidores ou está 

liberado apenas quando há liberação da secretaria? 

 

R - Para todos os servidores da SMSA, lembrando que os profissionais da urgência têm regra 

própria.  

 

163. O Sistema soma as horas ao final do mês, inclusive com a computada em campanha. 

Esse somatório fica na última linha do mês, junto a um reloginho, mas às vezes ele não 

aparece! Quando o relógio aparece, migra toda a carga horária para o banco? E daí ele se 

multiplica? Se a GETED alimenta o banco, não gera valores para mais? 

 

R- Para cômputo no banco de horas, o gestor necessariamente precisa enviar as horas através 

do “reloginho”, sendo que este envio considera hora/hora, ou seja, não duplica e nem triplica. 

Só aparece o reloginho quando há saldo de horas possíveis para envio. Quando ele não 

aparece, certamente a compensação mensal utilizou todo o saldo para os ajustes ao longo do 

mês. Quando há autorização para banco de horas em dobro ou em triplo, essas horas são 

dobradas ou triplicadas pela GETED, mediante planilha que é enviada para preenchimento. 

 

 

 

 



 

44 

 

164. É liberado enviar para o banco de horas apenas quando é evento autorizado ou temos 

autonomia a depender da demanda do serviço?  

 

R – A autonomia está apenas em relação ao banco de horas mensal, limitado à uma jornada 

diária do profissional, sendo este banco compensado à razão de 1x1. 

 

PORTARIA CONJUNTA SMPOG / SMSA Nº 001/2020 

Art. 20(...) 

§ 4º – Fica previamente autorizado o banco de horas aos agentes públicos lotados nas 

demais unidades da Secretaria Municipal de Saúde, limitado ao equivalente a uma 

jornada diária do profissional, por mês, para compensação de ocorrências da última 

semana do mês, devendo ser compensado em até 12 (doze) meses à razão de uma 

hora de folga para cada hora laborada. 

165. Qual justificativa colocar, quando o servidor tira folga do tempo que não havia banco de 

horas no sistema? 

 

R - Se não há banco de horas, não há porque falar em folga. O banco de horas na SMSA foi 

implantado no sistema em 2017 e todo o saldo previamente existente deveria ter sido gozado 

em até um ano (2018), portanto, não deveriam mais existir pendências, não sendo possível 

tratá-las. 

 

166. Poderemos enviar saldo de horas de um mês para mais de um banco de horas?  

 

R – Sim. Sobretudo em relação às horas negativas, pois, as positivas devem prioritariamente ir 

para o banco do mês em que foram adquiridas, salvo nas situações em que já exista banco de 

horas negativo cadastrado para ser compensado.  

 

167. Quando sei que a GETED atualizará o banco de horas do servidor (ex. 1x3 ou 1x2)? Em 

alguns extratos lançamentos estão diferentes! 

 

R - Após preenchimento da planilha pela Rede, a GESPE a envia para que o lançamento seja 

feito pela GETED no sistema, entretanto não há prazo definido para a conclusão. Extratos 

lançados diferentemente do preenchido na planilha de 
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168. Para servidores que trabalharam em campanha de vacinação no sábado, eles  

poderiam gozar dos três dias de folga no mesmo mês? Como fica neste caso o limite de 8h por 

mês?  

 

R - O limite de 8 horas por mês é para o banco de horas previamente autorizado, para 

profissionais que cumprem 8h diárias de jornada (banco de horas compensado 1x1). Esse 

banco não se confunde com banco de horas de campanha (compensado à razão de 1x2 oi 

1x3). Contudo, para gozo no mesmo mês, o gestor terá que enviar ao banco da campanha as 

horas negativas em vez de apenas as positivas, isso porque as horas em dobro e em triplo são 

enviadas por planilha e demoram a aparecer no sistema.  

 

169. É necessário bater o ponto no horário de almoço nos sábados de campanha de 

vacinação?  

 

R: O ponto deve ser registrado tal qual como de costume. Se for horário flexível, a SMSA já 

dispensou o registro do intervalo intrajornada, portanto, é opcional.  

DUPLA LOTAÇÃO  

 

170. Em caso de servidor lotado em 2 unidades, os dois gerentes de lotação não podem ver 

o ponto?  

 

R: Ainda não. Orienta-se que o gestor, que não pode validar o ponto dos profissionais que 

dividem carga horária em outra lotação, elabore declaração de frequência para auxiliar a outra 

gerência na validação do ponto por completo.  

 

171. O profissional divide 40 horas na urgência e no CEM. No CEM ele pode cumprir só 60% 

da jornada. Ele tem que justificar o ponto todo dia? Não tem como acertar o horário? 

 

R: A questão da dupla lotação e seus impactos no sistema estão sendo tratados pela SUGESP. 

Até que se conclua, o gestor da lotação oficial deverá validar todo o ponto, considerando as 

informações do gestor da 2ª lotação. Lembrando que os Médicos Especialistas precisam estar 

lotados nas unidades da Rede Complementar para fazerem jus à possibilidade de supressão 

de até 35% de sua jornada de trabalho. Em se tratando de dupla lotação, os 35% se aplicam 

apenas à jornada da lotação da Rede Complementar.  
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172. Como fica a marcação de Ponto de profissionais com duas lotações? Exemplo: 

profissional de 40h que trabalha 20h em uma lotação e 20h em outra lotação. O 

questionamento é porque eles têm aparecido em uma única unidade. 

  

R: Permanece como ocorre hoje, o gestor que visualiza o ponto do profissional deverá ser 

informado por e-mail sobre a frequência referente à outra unidade para tratar o espelho de 

forma integral. A SUGESP já está trabalhando para que a dupla lotação dos servidores se 

reflita corretamente no ArteRH, permitindo que cada gestor faça a sua própria validação 

diretamente no ifPonto. 

 

173. Profissional que tem opção de 40 horas, trabalha na urgência e em outra unidade, 

precisa bater hora do almoço? O sistema hoje já desconta 01 hora. 

 

R: Apesar da haver a dispensa do registro intrajornada, nos casos de duplalotação sugerimos o 

registro para melhor organização das jornadas em cada lotação. De toda forma, se não 

registrar o desconto de 1 ou 2 horas será automático, conforme escala cadastrada.  

 

174. Como realizar o registro de ponto de servidores que trabalham (vínculo) em duas 

unidades UPAS diferentes, e realizam plantões extras em uma terceira? 

  

R: O registro pelo profissional deverá ser feito em cada unidade, no cumprimento da jornada 

referente a cada lotação, no entanto, apenas um gestor poderá visualizar o ponto desse 

profissional e ele será responsável pelo lançamento dos plantões extras no espelho de ponto. 

Em relação ao lançamento dos plantões extras, veja o menu PLANTÃO EXTRA. 

 

175. Tenho uma profissional lotada comigo no CERSAM ADB e faz extensão no SAMU. Não 

consigo organizar as horas do banco dela, pois aparece o trabalho dos dois serviços. Neste 

mês, por exemplo, ela teria horas aqui, mas ficou com o saldo final negativo por causa de 

atrasos na outra lotação. 

 

R - A dupla lotação está sendo desenvolvida pela GETED. Assim quer ficar pronto, esse tipo de 

situação deixará de ocorrer e a gestão do ponto será compartilhada com cada gestor. 

 

176. Sobre a passagem de plantão da tarde - noite (de 06 horas que o profissional foi 

escalado normalmente), ocorre de chegar paciente para acolhimento 18:59h, ou uma 

intercorrência com pacientes em hospitalidade noturna e os profissionais estenderem o horário 

até 21;00h, pergunto se podemos enviar para banco de horas. 
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R: Pode ser considerado Banco de Horas, sim, pois configura-se trabalho por necessidade, 

com anuência e acordo entre gerência e profissionais. 

EXTENSÃO DE JORNADA 

 

177. Como será tratado o ponto dos profissionais com extensão de jornada que trabalha em 

dois lugares diferentes?  

 

R- O tratamento do ponto é de responsabilidade do gestor da lotação “oficial” do profissional. 

Contudo, a extensão de jornada ainda não está cadastrada no ifPonto para fins de registro de 

frequência. A SUGESP está desenvolvendo uma forma de colocar tanto a dupla lotação quanto 

a extensão de jornada no ArteRH, para reflexos no ifPonto, permitindo que cada gestor faça o 

controle da frequência da jornada referente à sua lotação. 

178. O profissional trabalhava como 20 horas e atualmente 40 horas. Como tratar esta hora 

positiva?  

 

R - Se for extensão de jornada, o gestor deve verificar se o servidor cumpriu toda sua jornada, 

mas sem enviar nada para o banco de horas.  

 

179. Servidor realizou ampliação de sua jornada (extensão temporária autorizada para 

enfrentamento COVID): trabalhava 6 horas e passou a trabalhar 8 horas devido ao Covid. 

Retornou para o horário antigo e permanece aparecendo no IfPonto a jornada de 8 horas e por 

isso todos os dias gera 2 horas diferenciadas. Onde solicito a correção? 

 

 

R: Primeiramente, em casos de interrupção da extensão de jornada o formulário “Termo de 

opção/ cancelamento por jornada de 40 horas – área da saúde (00604113)” deve ser 

preenchido e encaminhado à GESPE para que o ajuste seja devidamente cadastrado no 

ArteRH. Não obstante, até o momento as extensões de jornada ainda não estão refletidas no 

ifPonto. Desta forma, orientamos que o caso seja reportado à Gestão do Trabalho Regional, 

para que sejam identificados os possíveis problemas e providenciados os ajustes necessários. 

 

180. Profissional enfermeiro de apoio (CADM), está fazendo complementação de jornada 

para apoio ao COVID (autorizado pela SMSA). Algum fluxo específico para inserir esta 

complementação de jornada no Ifponto? 

 

R: Extensões de jornada de efetivos ainda não se refletem no ifPonto. Contudo, em se tratando 

de contratado, ele deve ter formalizado um ABC e a nova jornada já deveria ter aparecido no 
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ifPonto. Orienta-se acionar imediatamente a Gestão do Trabalho Regional para as devidas 

conferências.  

PLANTÃO EXTRA, ABONO CERSAM E PLANTÃO EXTRA SUP 

 

181. Como lançar o plantão extra na urgência já que a AMP e o Consolidado de Frequência 

serão abolidos após a integração do ifPonto com o ArteRH?  

 

R: Visando possibilitar a integração, foi criada funcionalidade específica de cadastro dos 

plantões extras. O cadastro deve ser realizado pela chefia imediata do servidor mesmo que o 

plantão tenha ocorrido em outra unidade. Favor verificar o passo a passo no item FUNÇÃO 

PLANTÃO EXTRA/PLANTÃO EXTRA SUP/ABONO CERSAM no tutorial das novas 

funcionalidades encaminhado. 
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O registro de ponto nas entradas e saídas dos plantões extras é obrigatório. 
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182. Plantão extra tem que autorizar um por um? 

 

R: Sim. 

183. Se o plantão extra não atingir 12h, não será computado? 

 

R: Se respeitada a tolerância de 15 minutos, o sistema irá computar o plantão extra. Até 11h45 

de plantão, o IfPonto considerará como plantão extra. 

 

184. E se o profissional não registrou sua frequência no Sistema quando da realização do 

plantão extra? 

 

R: Sem marcação correta do ponto, não tem como o IfPonto analisar a realização do plantão 

extra, ou seja, para recebimento do plantão extra o registro de ponto é obrigatório. 

 

185. Se o servidor fizer um plantão extra e registrou apenas a saída por exemplo. Justificou 

como abono marcação ímpar. O gestor validou a justificativa. Após essa tratativa conseguirei 

lançar o plantão extra? 

 

R: Será possível lançar sim. O abono marcação ímpar, assim como para os dias regulares, 

também servirá para justificativas no plantão extra. 

186. Temos que autorizar o extra antes da realização do mesmo? Ou conseguimos fazer 

depois da realização? 

 

R: Pode-se realizar o agendamento previamente ou posteriormente, desde que dentro do mês 

.  

187. No mês de maio tenho funcionária que fez troca de plantão (-12h) e fez plantão extra 

remunerado (+12) aí não consegui subir as horas negativas para o banco de horas. 

 

R: Não se pode realizar troca de plantão para dar plantão extra, ou seja, se o profissional 

estava escalado para trabalhar, não pode realizar plantão extra. Neste caso o pagamento não é 

devido. Em datas diferentes, tudo bem. Com o registro dos plantões extras no ifPonto esse 

problema não mais ocorrerá, pois as horas de plantões extras não se juntam  com as horas da 

jornada mensal.  

188. Como ficará a questão do plantão extra para servidor da atenção primária que dá 

plantão extra nas unidades 24 horas e por algum motivo não consegue registrar a sua entrada 

e saída nesse plantão? Como será feito este lançamento no Sistema?  
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R: Para recebimento do plantão extra o registro de ponto é obrigatório. 

 

189. Como tratar o ponto de profissionais lotados em CS que fazem plantão extra em UPA? 

 

R: O cadastro do plantão extra deve ser realizado pelo gestor imediato, neste caso, do centro 

de saúde. O servidor receberá na UPA em que prestar plantão extra uma declaração assinada 

pelo gestor/referência da UPA comprovando que o plantão foi de fato realizado, visando 

possibilitar o cadastro pelo seu gestor imediato. Para lançamento no sistema, favor verificar o 

passo a passo no item FUNÇÃO PLANTÃO EXTRA/PLANTÃO EXTRA SUP/ABONO CERSAM 

no tutorial das novas funcionalidades encaminhado. 

 

190. A obrigação de entrega da declaração de comprovação de realização de plantão extra à 

chefia imediata de outra lotação é do servidor ou do gestor da unidade de urgência?  

 

R: A obrigação de emissão da declaração é sempre da unidade de urgência onde o plantão 

extra foi prestado. Sugere-se digitalizar a declaração, enviar a cópia digitalizada para o e-mail 

da unidade de lotação do servidor, entregando a via original para que o servidor também 

entregue ao seu gestor e verifique, posteriormente em seu espelho, se o plantão extra foi 

devidamente incluído no ifPonto por sua chefia imediata. 

 

191. Quando o profissional realiza plantão extra ele deve fazer o registro do ponto? Como 

justificar?  

 

R: Sim, o registro é obrigatório inclusive em casos de plantões extras. Não há necessidade de 

"justificar" o plantão extra. A tratativa deverá ser feita conforme o passo a passo no item 

FUNÇÃO PLANTÃO EXTRA/PLANTÃO EXTRA SUP/ABONO CERSAM no tutorial das novas 

funcionalidades encaminhado, cabendo ao gestor o cadastro do plantão extra em campo 

específico. 
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192. Como o gestor imediato tem conhecimento dos plantões? Tomo conhecimento somente 

por e-mail após a realização do plantão! Sugiro que o gestor do local de onde está sendo 

solicitado, informe com antecedência ao gestor que é responsável pelo lançamento. 

 

R: Foi criado um modelo de declaração para o gestor de unidade divergente da lotação 

informar a realização do plantão extra em outra unidade.  

 

193. Se tem a opção, de cadastro de plantão extra/abono CERSAM/SUP, para o gestor 

preencher, porque o profissional tem que bater o ponto no dia do extra? 

 

R: O cadastro do gestor é um planejamento. O pagamento só pode ocorrer se houver a 

confirmação da prestação do serviço, mediante o registro do ponto.  

 

194. Como eliminar as 12 horas geradas pelo plantão extra remunerado na contabilidade de 

horas do Ifractal? Pois isso impede de lançar horas negativas para o banco de horas no caso 

de um atestado de comparecimento por ex.  

 

R: Agora, com o cadastro dos plantões extras também no ifPonto, o computo das horas 

consideradas para fins de plantão extra (tolerância máxima de 15 minutos em relação às 12h 

previstas) não integrarão o computo das horas da jornada mensal, facilitando a gestão do 

espelho. O profissional deve fazer no mínimo 11h45 para ter o plantão considerado como extra 

e o gestor deve fazer o cadastro do referido plantão, em campo próprio. As horas que 

ultrapassarem ou que não atingirem as 12h do plantão extra, serão computadas como horas 

normais dentro do mês e poderão ser utilizadas para fins de banco de horas, se for o caso. 

 

195. Profissional que está fazendo plantões em outros lugares bate ponto normalmente? 

 

R – Sim. Para ser possível o pagamento, o registro pelo profissional e o cadastro pela chefia 

imediata são obrigatórios. 

 

196. Quando lançamos o plantão no ponto ele já desconsidera as horas na contagem ao final 

do mês? 

 

R – Sim. 
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197. Só tive conhecimento de plantão extra realizado por servidor de minha lotação quando 

da apuração da frequência, ou seja, não fui comunicado previamente pelo gestor da UPA. No 

entanto, alguns plantões a própria UPA lançou como RPA. Não é possível os plantões serem 

informados pelo gestor onde fez o plantão?  

 

R – O pagamento de RPA para servidores efetivos ou contratados está VETADO e em hipótese 

alguma será pago! Em relação ao plantão extra, mesmo tendo sido prestado em outra unidade, 

como trata-se de situação de ponto, necessariamente precisa ser informado pelo gestor 

imediato. A criação da declaração de prestação do plantão extra auxiliará muito neste sentido.  

 

198. Quando é 24 horas, 12 normais e 12 plantão extra, como lançar para não parecer que 

são dois plantões, já que a data é a mesma? 

 

R – Com o cadastro do gestor, o sistema irá separar o extra da jornada normal. Contudo, o 

servidor precisa dar um intervalo mínimo de 05 minutos entre o término de um plantão e o início 

do outro para que o sistema realmente os considere separadamente. 

 

199. Gostaria de informar que estamos tendo muitos problemas para a informação dos 

plantões dos profissionais das UBS que fazem plantão em várias UPAS. Na apuração da 

frequência é identificado que o profissional deu mais de 8 plantões no mês. Qual a orientação? 

O gestor da UBS só tem conhecimento dos plantões quando recebe por e-mail dos diversos 

gestores das UPAS as datas de plantões. 

 

R - É preciso orientar os profissionais quanto ao limite. Não há qualquer possibilidade de 

pagamento e a responsabilidade por este controle também compete ao próprio servidor. 

 

200. Qual o tempo mínimo necessário de intervalo entre uma jornada e outra, quando da 

existência de 2 vínculos ou da realização de plantão extra? Ex: profissional que tenha dois 

contratos e vá fazer plantão extra.  

 

R: O tempo médio de intervalo entre uma jornada e outra (entre vínculos BMs diferentes) é de 

uma hora. Já para realização de plantão extra, o intervalo mínimo entre os registros de ponto 

deve ser de 5 minutos entre a saída de um vínculo e a entrada em um plantão entra.  
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201. Com a inserção do plantão extra no sistema, a planilha de controle de plantão extra da 

SMSA vai continuar sendo utilizada e preenchida pelos gestores da urgência?  

 

R: Por solicitação da DIAS/GEURE, sim. Isso porque no ifPonto não é possível identificar as 

causas/justificativas que levaram ao plantão extra. A planilha é uma ferramenta de gestão 

utilizada pela GEURE para acompanhamento das demandas. 

 

202. Plantão de 12h no final de semana - técnico de referência CERSAM (haverá justificativa 

de plantão remunerado?. Até o momento está gerando horas. 

 

R: Para ser considerado Plantão Extra ou Plantão Abono CERSAM, deve-se verificar as 

diretrizes e condições trazidas pela legislação. Por exemplo, o Plantão abono cersam só pode 

ser pago em casos de plantões de 12h, excedentes à jornada dos profissionais, realizados 

exclusivamente aos finais de semana (das 19h de sexta-feira às 07h de segunda-feira), 

feriados e pontos facultativos, para cobertura do serviço assistencial dos CERSAMs. Pode ser 

realizado pelos profissionais ocupantes dos cargos de Agente de Serviços de Saúde, Técnico 

de Serviços de Saúde, Técnico Superior de Saúde, Enfermeiro e Médico, efetivos, 

municipalizados e contratados administrativamente, lotados nos CERSAMs. Caso o plantão se 

configure como Abono Cersam, para recebimento o profissional precisará registrar o ponto e o 

gestor imediato realizar o cadastro. Não cumprindo as regras dos plantões extras, as horas 

serão realmente computadas como horas excedidas dentro do mês, não havendo possibilidade 

de pagamento. 

 

203. Como excluir o cadastro de plantão extra caso tenha sido feito errado? 

 

R - No mesmo lugar em que foi feito o cadastro do plantão extra, existe a opção excluir, que 

poderá ser utilizada até o fechamento do espelho. 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS / COORDENAÇÕES 

 

204. Em caso de férias ou licença do gerente no período de fechar o ponto como proceder? 

Quem vai fechar o ponto?  

 

R: É preciso pedir uma delegação temporária para outro responsável. 
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205. Os espelhos de ponto das equipes vinculadas às Coordenações da DIAS não estão 

acessíveis, por exemplo, na GEICS. Os profissionais estão todos na DIAS. Haverá migração 

automática para os coordenadores? 

 

R: Migração automática não. O sistema só reconhece a estrutura formal criada por Decreto. As 

Coordenações criadas na SMSA, apesar de constarem em Portaria, não foram criadas na 

estrutura formal da SMSA, portanto, as Coordenações não aparecem no ifPonto. Não obstante, 

o sistema possui a funcionalidade de DELEGAÇÃO. A DIAS deverá verificar quais profissionais 

estão aparecendo no acesso da Diretora e que estão vinculados às Coordenações, e deverá 

formalizar por ofício/e-mail o pedido de Delegação de Competências, informando o nome do 

gestor e nome dos profissionais que ficará responsável no ifPonto. 

Neste momento a delegação está disponível apenas para os servidores efetivos, mas a 

SUGESP já está trabalhando na funcionalidade para permitir a delegação também de 

profissionais CADM. 

 DAY OFF - LIBERAÇÃO DE MÉDICOS PARA PLANTÃO EXTERNO 

 

206. Quando se trata de profissional de apoio, Médico ginecologista, que se ausenta um dia 

da semana porque dá plantão em outro local e ele paga as horas nos outros dias da semana, 

qual a justificativa ele deve colocar no dia que ficou ausente?  

 

R: O ideal é solicitar ajuste da escala para que não gere a falta. Enquanto o ajuste não for 

providenciado, não deve ser incluída nenhuma justificativa, pois ele precisa compensar as 

horas dentro do mesmo mês, independente da autorização do plantão externo, veja: 

PORTARIA CONJUNTA SMPOG / SMSA Nº 001/2020 

Art. 24 – Os profissionais lotados em unidades que funcionam de segunda a sexta-feira 

terão, prioritariamente, escala de trabalho semanal, devendo trabalhar todos os dias da 

semana. 

§ 1º – Os médicos especialistas da Rede Complementar, seguirão as regras específicas 

da Portaria SMSA/SUS-BH nº 164/2019. 

§ 2º – Os médicos, mediante autorização prévia do gestor imediato e de forma a não 

prejudicar o atendimento assistencial aos cidadãos, poderão ter liberação de um dia em 

sua escala de trabalho para realização de plantão em outro equipamento de saúde, 

devendo, no entanto, cumprir a sua jornada semanal definida por lei. 

§ 3° – Os gestores imediatos que concederem a autorização de que trata o § 1º, deverá 

formalizar o novo horário de trabalho à unidade de recursos humanos, para fins de 

atualização da escala de trabalho. 

§ 4º – A autorização da liberação de que trata o §1º, devidamente assinada pelo gestor 

imediato e pelo médico, deverá ser arquivada na respectiva pasta funcional do agente 

público localizada na unidade. 
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207. Profissionais médicos (efetivos ou contratados) que realizam plantão externo (Day-Off), 

em alguns meses não é computado falta compensada. Deverá ser justificado? Se sim, como 

proceder? Na semana que tem feriado fora do dia do Day-Off, os profissionais estão ficando 

com horas negativas. Como proceder?  

 

R: O plantão externo não dispensa o profissional do cumprimento de sua jornada integral. É 

uma flexibilização para realização de plantão externo, mas com a obrigatoriedade do 

cumprimento da jornada mensal. A orientação é que os gestores formalizem o pedido do ajuste 

das escalas, evitando que apareça "falta". Para adequação da escala através de formulário 

próprio (clique aqui). Enquanto a escala não é ajustada, no dia do plantão externo aparecerá 

falta, mas nos outros dias da semana devem surgir as horas excedidas em quantidade 

suficiente para que o sistema faça a compensação mensal. Enquanto o ajuste da escala não 

for providenciado, não deve ser incluída nenhuma justificativa, pois ele precisa se organizar 

para compensar as horas dentro do mesmo mês.  

 

208. Plantão médico externo - O profissional não vai em um determinado dia da semana e 

compensa as horas nos outros dias da semana. Quando o mês termina no meio da semana o 

dia do plantão externo aparece como falta e ele não terá tempo “dentro do mês” para 

compensar justamente por que o mês acabou no meio da semana. Como justificar? 

 

R. Não há justificativa para o plantão externo autorizado, pois ele deverá ser compensado 

automaticamente dentro mês por meio da compensação mensal. Contudo, para evitar 

situações como esta, basta o gestor formalizar a regularização da escala a ser cumprida pelo 

servidor, por meio do formulário de REMANEJAMENTO INTERNO, desta forma, não serão 

geradas horas diferenciadas no dia do plantão externo. Até que haja o ajuste da escala, 

Conforme diretriz do art. 20, parágrafo 4º da Portaria Conjunta SMSPOG/SMSA 001/2021, o 

gestor poderá enviar ao banco de horas o saldo positivo ou negativo que ficar na última 

semana do mês, para que ele usufrua nos meses seguintes.  

 

209. Temos profissionais médicos liberados para plantão externo, mas que precisam cumprir 

as 40h semanais nos 4 dias que vem na Unidade. Quando o mês começa no meio da semana, 

sobra horas positivas que serão para compensar no mês seguinte. Neste caso podemos 

encaminhar para banco de horas para justificar horas negativas do mês seguinte? 

 

R – Via de regra não. O correto é atualizar a escala, assim, não irá gerar essas horas positivas 

e negativas. Contudo, até que isso ocorra, o banco de hora pode ser utilizada como uma 

estratégia temporária para não prejudicar o servidor, mesmo não sendo o o adequado.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjN4Y8Ffe4ehd8eqWWeojED6diKQ0xyw-CI2KwjakHse1tUw/viewform
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ADICIONAL NOTURNO 

 

210. Como registrar no ifPonto o Adicional Noturno para profissionais que estão em 

teletrabalho?  

 

R: Após a integração do ifPonto com a Folha de Pagamento, o sistema fará o cálculo 

automático para fins do pagamento do adicional noturno. Para tanto, o servidor precisa estar 

devidamente cadastrado em uma escala noturna e ter o registro do ponto no turno da noite. Se 

a ausência for justificada com teletrabalho, estando a escala cadastrada corretamente (horário 

noturno) o servidor fará jus normalmente ao adicional noturno.  

 

211. Com quem devo tratar a questão do adicional noturno, que informamos na AMP, no 

caso de plantão noturno fora da escala habitual?  

 

R: O sistema está sendo ajustado para fazer esta leitura de forma automática, desde que a 

escala do servidor esteja devidamente cadastrada no ArteRH. 

 

212. Adicional Noturno em caso de Abono Ímpar:  

 

R- Se a escala estiver devidamente cadastrada, a justificativa de abono ímpar não impedirá o 

pagamento do adicional, uma vez que a justifica valida que houve o trabalho na escala de 

trabalho do servidor. 

 

213. Tem como inserir adicional noturno manual? 

  

R: Não, pois a AMP e o Consolidado de Frequência serão extintos com a integração. O cálculo 

será automático mediante a marcação feita no espelho de ponto pelo profissional, alinhado com 

a escala cadastrada. Somente para os profissionais cadastrados como "ponto manual" é que 

será possível e necessário o registro manual do adicional noturno, quando for o caso, na AMP 

ou Consolidado de Frequência. 

 

214. Quando o abono do profissional plantonista fica sem adicional noturno como proceder? 

  

R – Primeiramente verificar se a escala do profissional está cadastrada corretamente, ou seja, 

em horário noturno. Caso a escala esteja incorreta, acionar a gestão do trabalho que acionará 

a GESPE. 


