
08/04/2021 Memorando Eletrônico - SIPAC

https://sipac.ufersa.edu.br/sipac/protocolo/memorando_eletronico/memorando_eletronico.jsf?idMemorandoEletronico=250182&sr=true 1/2

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

MEMORANDO CIRCULAR Nº 93/2021 - PROGEPE (11.01.04) 
(Identificador: 202187026) 
 
Nº do Protocolo: 23091.003351/2021-17

Mossoró-RN, 11 de Março de 2021.
 

Ao grupo: DIRETORIAS DE CENTRO - CAMPUS MOSSORO, DIRETORIAS EM GERAL - CENTROS DA SEDE
E CAMPUS DO INTERIOR, SOMENTE PRO-REITORES E SUBSTITUTOS, SUPERINTENDÊNCIAS.
 

Título: Informa sobre responsabilidade na homologação do ponto eletrônico dos servidores técnicos 
 
Assunto: 029.11 - OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PESSOAL: CONTROLE DE FREQUÊNCIA(LIVROS,
CARTÕES, FOLHAS DE PONTO, ABONO DE FALTAS, CUMPRIMENTO DE HORAS EXTRAS)

Prezados (as) senhores (as) Chefes de Unidades,
 
 
Cumprimentando-os cordialmente, venho por meio deste relembrar que é atribuição das Chefias imediatas a
homologação do ponto eletrônico dos servidores da sua equipe de trabalho até o 5º dia útil do mês
subsequente. 
 
 
É imprescindível que as Chefias das Unidades administrativas homologuem os cadastros de ausências e
ocorrências da equipe, para que os servidores não fiquem com registro do ponto negativo, ou seja, para que o
ponto eletrônico do servidor não fique registrando horas negativas, pois poderá acarretar prejuízo aos
servidores que estão lotados em sua unidade.
 
 
Isto porque conforme a Lei n. 8.112/90, em seru artigo 44, verbis:
 

Art. 44.  O servidor perderá:
I - a remuneração do dia em que faltar ao serviço, sem motivo justificado;                   (Redação dada pela Lei nº 9.527,
de 10.12.97)
II - a parcela de remuneração diária, proporcional aos atrasos, ausências justificadas, ressalvadas as concessões de
que trata o art. 97, e saídas antecipadas, salvo na hipótese de compensação de horário, até o mês subseqüente ao da
ocorrência, a ser estabelecida pela chefia imediata.                  (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
Parágrafo único.  As faltas justificadas decorrentes de caso fortuito ou de força maior poderão ser compensadas a
critério da chefia imediata, sendo assim consideradas como efetivo exercício. 

 
 
Desse modo, compete à Chefia imediata verificar semanalmente o cumprimento da jornada de trabalho
(conforme o regime estabelecido para o setor, Planos de Trabalho às segundas, Relatório de Atividades às
sextas), homologar as ocorrências registradas e mensalmente, até o 5o dia útil do mês seguinte, homologar
todas as ocorrências do mês anterior.
 
 
Fez-se necessário o envio deste Memorando de orientação às Chefias em vista da verificação por
amostragem dos pontos eletrônicos a partir de 01 de março de 2021, onde verificamos que diversas Chefias
não haviam homologado pontos dos meses anteriores e ocorrências, verificando-se ausência de registros de
Planos de Trabalho e Relatório de Atividades, além de diversos pontos com horas negativas.
 
 
Nesse sentido, solicitamos que os (as) senhores (as) atentem para este cumprimento de homologação, uma
vez que durante o ano de 2021 receberemos Auditoria da Controladoria Geral da União - CGU no tocante ao
trabalho remoto durante aos anos de 2020 e 2021, em vista do momento que estamos vivendo e precisaremos
de documentação para apresentar relativas à jornada de trabalho dos servidores, técnicos e docentes, cada
categoria em suas peculiaridades.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9527.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9527.htm#art1
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A PROGEPE permanece à disposição para esclarecimentos e orientações que os (as) senhores (as)
entendam necessárias, por escrito ou por meio de reuniões virtuais para dirimir dúvidas.
 
 
Cordialmente,
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