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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

 

Subsecretaria de Gestão de Pessoas

 

Circular n.º 12/2020 - SES/SUGEP Brasília-DF, 18 de março de 2020

Senhores Servidores,

           

Cumprimentando-os cordialmente, sirvo-me do presente para esclarecer a aplicabilidade da Portaria n°
149, DE 17 DE MARÇO DE 2020, ins�tuída para regulamentar as medidas preven�vas de saúde pública no
enfrentamento à Pandemia do COVID-19, previstas no Decreto nº 40.520/2020, DODF nº 28, Edição Extra de
14/03/2020 e Decreto nº 40.526, de 17 de março de 2020 

A PORTARIA Nº 149, DE 17 DE MARÇO DE 2020, estabelece:

 
Art. 8° - Delegar à Subsecretaria de Gestão de Pessoas competência para determinar os atos
administra�vos necessários ao ajuste do ponto eletrônico, orientar a operacionalização,
analisar e deliberar situações omissas nesta portaria.

 

Neste sen�do, fica  estabelecido que:

Enquanto perdurar as medidas para contenção do surto do COVID-19, está dispensado o registro no
ponto eletrônico dos horários do intervalo do almoço (entrada e saída), a fim de evitar aglomerações que são
habituais nestes períodos.

Para evitar aglomerações nos coletores, nos horários de entrada e saída, u�lizem a flexibilização, que já
é parâmetro do sistema ForPonto, de registro de até 30 minutos antes ou após o início e término da jornada de
trabalho, no mesmo dia, ocorrendo a compensação automá�ca sem a necessidade de lançamento para banco de
horas posi�vo e/ou nega�vo, ou seja, não é preciso que todos registrem no mesmo horário. Podem chegar, se
apresentar ao trabalho e observar os momentos onde não há aglomeração.

 

PORTARIA Nº 67, DE 03 DE MAIO 2016
DO BANCO DE HORAS
Art. 7º. O SISREF possibilitará a estruturação de banco de horas em que ficarão registrados os
créditos e os débitos de jornada diária de trabalho.

§ 1º. Os atrasos ou antecipações iguais ou inferiores a 30 (trinta) minutos diários poderão ser
compensados pelo servidor no mesmo dia, desde que haja concordância da chefia imediata.
 

Visando não desassis�r a população,  a ausência antecipada, acima citada, somente poderá ocorrer
quanto o servidor escalado para o próximo turno, já es�ver na unidade. 

Salientamos que essa SUGEP já solicitou à SINFRA a instalação de dispenser com álcool em gel ao lado
dos coletores, em caráter de urgência e os mesmos estão sendo providenciados.

 

 

Atenciosamente,

 

Silene Quitéria Almeida Dias

Subsecretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por SILENE QUITERIA ALMEIDA DIAS - Matr.0131647-8,
Subsecretário(a) de Gestão de Pessoas, em 18/03/2020, às 14:40, conforme art. 6º do Decreto
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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= 37267692 código CRC= 90F411FC.
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