
Data: 09/08/2021 

 
Pauta: Ponto Eletrônico e integração com a Folha 

Local: *Reunião virtual por Hangout meet. 

Ata da Reunião da Mesa de Negociação do SUS 

 
 
Nathália (DIEP - Coordenadora da Mesa): Inicia agradecendo a presença de todos e 

apresentando a pauta: Ponto Eletrônico e a integração com a Folha. Informa a participação 

dos representantes da SUGESP e inicia sua apresentação. 

Nathália abordou em sua apresentação as regras e metodologias vigentes na SMSA: 

público-alvo, fluxos, jornadas especiais, metodologias de registro, banco de horas, intervalo 

intrajornada e interjornada, registro manual, registro em local diverso da lotação, registro 

único diário, formas de acesso, tratamento do espelho e outras especificidades da SMSA. 

Vide apresentação em anexo.  

 

Syonara (Subsecretaria de Gestão de Pessoas – SUGESP): Se apresenta e informa, em 

linhas gerais, a linha do tempo do projeto e a atuação da GETED, passando a palavra para 

a Coordenadora Tátila.  

 

Tátila (Subsecretaria de Gestão de Pessoas – SUGESP): Explica o trabalho piloto que 

está sendo feito em 06 unidades da SMSA acerca da integração com a folha de 

pagamento. De março a junho, as situações de possíveis descontos reduziram de 45% 

para 13% dos servidores. Os motivos que mais levariam a descontos são: falta de 

tratamento da frequência, escala incorreta, movimentação informal, ausências de 

marcação. Tátila explica ainda as customizações realizadas ou em andamento: Registro 

dos plantões extras, Adicional Noturno e Data Especial. Tátila esclarece tudo que tem feito 

pela Gestão para evitar erros, como as customizações, atualizções das escalas, 

conferências das lotações, atualização do site, disponibilização de perguntas e respostas 

frequentes, projeto piloto, entre outras ações. Informa, por fim, que a integração do IfPonto 

com a Folha de Pagamento está prevista para 1º de outubro, referente à frequência de 

setembro. 

 

Dr. André (SINMED): Questiona sobre a possibilidade de um Médico de 40h ter uma 

jornada de 4h em um dia da semana, compensando a jornada nos outros dias.  

 

Nathália (DIEP - Coordenadora da Mesa): Esclarece que, sendo possível para o serviço, 

o horário flexível permitirá esse ajuste, mas faz-se necessária a alteração da escala 

formalmente. 

 



Dr. André (SINMED): Questiona sobre possíveis erros no Banco de Horas previamente 

autorizado. 

 

 Nathália (DIEP - Coordenadora da Mesa): Esclarece que esse banco é de competência 

do gestor, independendo de fatores externos. Horas não enviadas referentes a espelhos 

fechados devem ser enviados por ofício para envio manual aos bancos. 

 

Bruno (SINDIBEL): Questiona erros de pagamento das unidades piloto da integração e 

proximidade da integração com possibilidade de erros; Apresenta dúvidas, esclarecidas 

pela Nathália, acerca de servidores com 02 vínculos, trocas de plantão e banco de horas.  

Também questiona a vedação de realização de plantões extras por servidores readaptados 

e pede uma revisão da regra. Questiona as campanhas de vacinação com 6h e 30min, pois 

gera o intervalo intrajornada automaticamente. Sugere avaliar a possibilidade de reduzir os 

atendimentos das campanhas para 6h para não gerar horário de almoço e não prejudicar 

os servidores. Nathália e Paulo da DPSV avaliarão com a Gestão. 

 

Ilda (SINDIBEL): Informa que na Saúde mental os 60 minutos de alimentação não está 

sendo respeitado no horário do almoço. Tem gestores determinando 15 minutos de 

lanches para manhã e tarde e só 30 minutos no almoço. Nathália verificará com a GRSAM. 

 

Nathália (DIEP - Coordenadora da Mesa): Agradece a participação da Tátila e Syonara e 

abre para encaminhamentos e informes. 

 

ENCAMINHAMENTOS: 

- Campanhas 6h e 30min são possíveis reduzir para 6h para não gerar horário de almoço? 

Paulo DPSV avaliará com a Gestão.  

 

- Tem gestores determinando 15 minutos de lanches para manhã e tarde e só 30 minutos 

no almoço. Nathália verificará com a GRSAM. 

 

- Rever vedação de plantão extra para servidores Readaptados – SINDIBEL formalizará a 

demanda para startar a discussão; 

 

- SINDIBEL solicita flexibilizar a compensação das paralisações considerando que julho foi 

período de férias e que os horários de horação das campanhas foram reduzidos. Nathália 

solicitou a formalização da demanda por ofício para startar nova discussão com Gabinete e 

SUGESP. 

 

 

 



 

INFORMES: 

- Liminar judicial de afastamento das gestantes: SMSA já determinou o afastamento de 

todas; 

- Reclamações do concurso: Nathália informou abertura de processo de penalidade e 

manutenção do concurso; 

- ACS reclamando da retomada das assinaturas das visitas – levar pauta para DIAS; 

- Assembléia de Médicos para pauta de negociações financeiras de 2020/2021; 

- Nathália informa que a SUOGF está em tratativas com a GMBH para elaboração do 

cronograma de trabalho para implantação do Projeto de Monitoramento Integrado nas 

Upas. Assim que o projeto estiver definido, será apresentado à MESUS. 

 

 

Nathália (DIEP - Coordenadora da Mesa): Agradece a participação de todos, deseja uma 

semana abençoada e com melhorias no cenário epidemiológico. 

 

PARTICIPANTES: 

Nathália de Faria Barbosa (DIEP) 
Andreia Maria Ribeiro (UPA-L) 
Bruno Pedralva (SINDIBEL) 
Silvia Moreira Guimarães (DRES-NE) 
Moisés Gonçalves de Oliveira (DRES-N) 
Rejane Maria Macedo (C. S. Nossa Senhora Aparecida) 
André Christiano dos Santos (SINMED-MG) 
Paulo Roberto Lopes (DPVS) 
Jordani Campos Machado (SINMED-MG) 
Paulo Henrique Franco Lopes (GEURE) 
Ilda Aparecida (SINDIBEL) 
Mariana Rocha Mendes (Centro de Saúde São Marcos) 
Eduardo Viana (DIZO) 
 
 
 
Convidados: 
Syonara Caldeira - SUGESP 
Tátila Freitas - SUGESP 
Mariana Reis Giuliani – GESPE/DIEP 
Viviane Pereira Matos – GESPE/DIEP 
 


