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1 -NOVAS FUNCIONALIDADES
Plantão extra;
Subir e descer marcações.

2 - TRATAMENTO PONTO ELETRÔNICO
Servidores;
Gestores.
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Basta selecionar a ocorrência, clicar no primeiro ícone na 
barra de ferramentas e selecionar por uma das alternativas: 

Subir marcação ou descer marcação

MOVER MARCAÇÕES

Dentro do espelho, é possível escolher uma marcação e 
movimentá-la para que o cálculo das horas trabalhadas seja 

realizado da forma correta.







No menu suspenso, 
selecionar a opção

desejada 



Observação:

Nos casos em que o trabalho se inicia 

em um dia e termina no dia seguinte 

(como nas jornadas de 19h às 07h, por 

exemplo), a marcação de saída deverá ser 

movimentada para o dia de início da jornada.



PLANTÃO EXTRA

Caminho no IfPonto: Frequência > Autorização 

extra/sobreaviso/plantão 



Clique em 

NOVO



Na janela ao lado, 
selecionar: 

tipo de cadastro (individual) > 

escolher tipo de autorização 
nas opções (Plantão Extra / 

Plantão Extra SUP / Abono 

CERSAM) > filtrar o funcionário 
> preencher data início e data 
fim > selecionar o horário do 
plantão. 



                Regras do sistema:

➢ O cadastro do plantão extra / plantão extra SUP / Abono CERSAM 
retira as horas trabalhadas no plantão da compensação mensal 
(jornada regular);

➢ O IfPonto irá gerar as horas noturnas no caso de plantão noturno;

➢ O que passar de 12h ficará para a compensação mensal;

➢ Menos de 12h o sistema não irá considerar como plantão extra, 
com flexibilidade máxima de 15 minutos, ou seja, irá considerar 
apenas entre 11:45 a 12h trabalhadas.



TRATAMENTO
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Atenção aos prazos 
para preenchimento 
do ponto eletrônico!Lembre-se



SERVIDORES

Justificativa no sistema 
até o 1º dia útil do mês 
subsequente ao do espelho.

Os servidores conseguem alterar/incluir as justificativas desde que o 
sistema não esteja fechado e/ou a justificativa não tenha sido tratada.



GESTORES

Validação dos espelhos de
ponto dos servidores até o
dia 10 do mês subsequente.



GESTORES

Lembrem-se de seguir a ordem de tratamento 
das ocorrências

1. Mover marcações (se necessário);
2. Inserir plantões extras (se for o caso);
3. Tratar justificativas;
4. Enviar horas para o banco de horas.



Observação:

O não tratamento das ocorrências dentro 
do prazo irá gerar descontos financeiros 

e impactar a concessão de benefícios como 
progressão, férias-prêmio e quinquênios. 



OBRIGADO!
geted.pontoeletronico@pbh.gov.br


