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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria Administra�va

Gerência de Pessoas

 

Circular n.º 3/2021 - SES/SRSSU/DA/GP Brasília-DF, 12 de abril de 2021

Prezados Gestores e Servidores,

           

A Gerência de Pessoas/SRSSU, no exercício das atribuições que lhe confere o art.
475 do Decreto nº 39.546 de 19/12/2018, a saber:

Art. 475. À Gerência de Pessoas - GP, unidade orgânica de execução,
diretamente subordinada à Diretoria Administra�va, compete: 
... 
IV - planejar, organizar e controlar as a�vidades relacionadas à gestão de
escalas e registro eletrônico de frequência dos servidores; (o grifo é nosso)
...

Considerando o elevado volume de processos gerados referentes a regularização de ponto
de servidor com homologação de atestado médico pendente após o fechamento defini�vo do ponto
eletrônico;

Considerando o déficit de servidores lotados na GEFREQ -  Gerência de Frequência, que
atuam na análise e resolução dos processos de regularização do ponto das Regiões de Saúde;

Considerando eventuais prejuízos ao servidor que não �ver seu ponto regularizado dentro
do período de 04 (quatro) meses, pois o banco nega�vo sobe para desconto após o referido período;

Considerando a necessidade de simplificação no fluxo de tratamento do ponto do servidor
com esta especificidade, informamos o novo fluxo de tratamento de ponto para o caso de servidor com
pendência de homologação, a par�r de 1º de maio de 2021:

1. SERVIDOR:   

1.1. Agendar a perícia médica pelo site: www.siapmed.df.gov.br;

1.2. Iniciar processo SIGILOSO no SEi em: Subsaude - Pessoal: Perícia Médica Documental;

1.3. Anexar e preencher o formulário Requerimento de Perícia Médica Documental
(obrigatório);

1.4. Anexar o Atestado Médico/Odontológico (obrigatório);

1.5. Anexar o Receituário (obrigatório);

1.6. Anexar Relatório médico e exames complementares (se houver);

1.7. Anexar Comprovante de Agendamento SIAPMED (opcional);

1.8. Entregar o atestado médico original a chefia imediata para tratamento do ponto.

Cabe ao servidor a responsabilidade de entregar o atestado médico original e/ou o
formulário CONCLUSÃO DE PERÍCIA MÉDICA a chefia imediata.

2. CHEFIA IMEDIATA:

2.1. De posse do atestado médico, a chefia deverá tratar o ponto do servidor com o códio 341-
Licença Médica/Odontológica. Atenção! A chefia somente deverá tratar o ponto com o referido código
se �ver com o atestado original em mãos;

2.1.1. Situação da homologação:
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2.1.1.1. Quando a homologação for antes do fechamento defini�vo do ponto, o servidor entregará
o formulário CONCLUSÃO DE PERÍCIA MÉDICA para a chefia imediata, que por sua vez, lhe devolverá o
atestado médico original;

2.1.1.2. Quando a homologação for após o fechamento defini�vo do ponto, a chefia reterá o
atestado médico do servidor para ser entregue anexo ao Espelho de Ponto ao respec�vo de Núcleo de
Pessoal. O referido espelho de ponto ficará pendente no Núcleo de Pessoal aguardando a entrega do
formulário CONCLUSÃO DE PERÍCIA MÉDICA;

2.2. Quando da homologação do atestado médico após o fechamento defini�vo, o servidor
deverá entregar o formulário CONCLUSÃO DE PERÍCIA MÉDICA a sua chefia imediata, que por sua vez,
formalizará a entrega junto ao respec�vo Núcleo de Pessoal e solicitará a devolução do atestado médico
original

2.3.  A chefia imediata formalizará a devolução do atestado médico ao servidor.

2.4. Homologação indeferida e/ou divergente:

2.4.1. Homologação indeferida:

2.4.1.1. No caso de homologação indeferida, a chefia imediata instruirá processo com as devidas
jus�fica�vas, anexando os documentos comprobatórios e solicitará o ajuste no ponto do servidor. Na
referida solicitação, a chefia solicitará a subs�tuição do código 341- Licença Médica/Odontológica pelo
código 022 - Falta Jus�ficada (Art. 63 - LC 840);

2.4.2. Homologação com data divergente do atestado:

2.4.2.1. No caso de homologação com data divergente do atestado, a chefia imediata instruirá e
encaminhará o processo ao NCE - Núcleo de Controle de Escala, com as devidas jus�fica�vas, anexando
os documentos comprobatórios e solicitará o ajuste no ponto do servidor conforme data informada no
formulário CONCLUSÃO DE PERÍCIA MÉDICA. Os dias que não forem incluídos no referido formulário
serão ajustados com o código código 022 - Falta Jus�ficada (Art. 63 - LC 840).

3. NÚCLEO DE PESSOAL:

3.1. Receber e conferir o Espelho e Ponto. As jus�fica�vas deverão ser comprovadas com a
devida documentação legal;

3.2. Quando a homologação es�ver agendada para data após o fechamento defini�vo do
ponto, o núcleo de pessoal receberá o atestado médico original anexo ao espelho de ponto. A
documentação ficará pendente de regularização aguardando o formulário CONCLUSÃO DE PERÍCIA
MÉDICA;

3.3. A não apresentação do formulário CONCLUSÃO DE PERÍCIA MÉDICA junto ao Núcleo de
Pessoas acarretará o desconto referente aos dias de tratamento sem a devida documentação legal.

4. NÚCLEO DE CONTROLE DE ESCALAS:

4.1. Receberá os processos com homologação indeferida e/ou divergente devidamente
jus�ficados e comprovados pela chefia imediata. Fará a análise dos autos, bem como as devidas
observações, se for o caso, e encaminhará para a GEFREQ - Gerência de Frequência proceder os eventuais
ajustes;

4.2. Após efetuados os devidos ajustes, a GEFREQ encaminhará o Espelho de Ponto atualizado
ao NCE, que por sua vez, encaminhará para a chefia imediata proceder a impressão, assinatura (chefia
imediata e servidor) e providenciará a subs�tuição junto ao Núcleo de Pessoal.

Ressaltamos ainda que o regramento vigente terá validade até o dia 30 de abril de 2021,
razão pela qual a chefia imediata deverá acompanhar os processos já abertos junto a GEFREQ  até sua
conclusão.

 

Atenciosamente,

GP/DA/SRSSU
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Documento assinado eletronicamente por PEDRO ANDRE MARTINS DE SOUSA - Matr.0199310-
0, Gerente de Pessoas, em 13/04/2021, às 14:31, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por GABRIELA SANTOS MELO - Matr.0199478-6,
Diretor(a) Administra�va-Subs�tuto(a), em 13/04/2021, às 14:39, conforme art. 6º do Decreto
n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUCIMIR HENRIQUE PESSOA MAIA - Matr.0145146-
4, Superintendente da Região de Saúde Sul, em 13/04/2021, às 17:26, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº
180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 59752527 código CRC= 7AE80F70.
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