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ATOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA ADMINISTRATIVA Nº.004/2021.

“Dispõe sobre critérios para controle de ponto eletrônico 
e a aferição de frequência dos servidores da Secretaria 
Municipal de Saúde do Município de Miranorte Estado 
do Tocantins e dá outras providências.”

O SECRETÁRIO MUNICIAPL DE SAUDE E GESTOR DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE do Município de Miranorte, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições legais em especial a Lei Orgânica do 
Município de Miranorte, Estatutos dos Servidores Públicos do Município de 
Miranorte e outras legislações pertinentes aos tratos dos serviços públicos e/
ou especializados e,

CONSIDERANDO a necessidade de readequação do Controle 
Eletrônico de Frequência, dos procedimentos de aferição de frequênciapara o 
cumprimento da jornada de trabalho dos servidores da Secretaria Municipal de 
Saúde Município de Miranorte;

RESOLVE:

Art.1º - Estabelecer os procedimentos para o controle eletrônico de 
frequência e aferição do cumprimento da jornada de trabalho dos servidores da 
Secretaria de Estado de Saúde do Município de Miranorte, disciplinados por 
esta Portaria, em caráter complementar às demais disposições que disciplinam 
sobre o controle eletrônico defrequência dos servidores.

Parágrafo único - São considerados como servidores da SEMUS/
TO, os efetivos, os requisitados de outros órgãos, os ocupantes de cargos 
comissionados e de natureza especial, os contratados, empregados públicos e 
terceirizados.

Art. 2º - Fica estabelecido o controle de frequência dos servidores 
por meio de Sistema de Registro Eletrônico de Frequência com identificação 
biométrica.

§ 1º - Entende-se por identificação biométrica a leitura da imagem 
das impressões digitais dos servidores, confrontando-as com banco de dados 
constituído para esse fim.

Art. 3º - Para fins de registro de frequência diária e efetivo 
cumprimento da jornada de trabalho estabelecida, os servidores deverão utilizar 
os equipamentos que promoverão a leitura biometria das digitais.

Parágrafo único - Os servidores que não conseguirem de alguma forma 
obter a leitura biométrica utilizarão o controle manual por meio de folha e livro 
de registro de frequência ou ainda código especifico para sua matricula ‘setor 
devidamente autorizados por seu superior ou pelo Secretário Municipal de Saúde.

Art. 4º - Os equipamentos deverão ser instalados em locais de fácil 
acesso ou de grande circulação, nas dependências das Unidades de Saúde, de 
forma a facilitar o registro da frequência, com materiais de higienização, tais 
como: álcool, flanela, seguindo os critérios rigorosamente de higienização do 
servidor e do equipamento.

Parágrafo único - A correta preservação e guarda dos equipamentos 
são de responsabilidade de todos os servidores, diretores administrativos, 
chefias de setores ou cargos equivalentes de todos os estabelecimentos de saúde 
e administrativos.

Art. 5º - Os movimentos de registros de entrada e saída de servidores 
se darão nas condições seguintes:

I - servidores escalados com intervalo de refeição/descanso:
a) início da jornada de trabalho, correspondente ao horário de entrada;
b) início do intervalo de refeição/descanso;
c) fim do intervalo de refeição/descanso;
d) fim da jornada de trabalho, correspondente ao horário de saída.

II - servidores escalados sem intervalo de refeição/descanso:
a) início da jornada de trabalho, correspondente ao horário de entrada;
b) fim da jornada de trabalho, correspondente ao horário de saída.

Art. 6º - Ficam proibidos quaisquer registros de entrada ou saída 
em equipamentos instalados fora das dependênciada unidade de lotação do 
servidor, salvo nas hipóteses excepcionais, cabendo a chefia imediata solicitar, 
sob pena de responsabilização civil, administrativa e criminal, a exclusão do 
registro irregular à Gerência de Pessoas ou unidade equivalente, cabendo a esta 
a comunicação do fato à Unidade Setorial de Correição, para a instauração do 
competente processo administrativo disciplinar. 

Art. 7º - A Secretaria Municipal de Saúde 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.

§ 2º - Os atrasos superiores a 30 (trinta) minutos somente poderão 
ser incluídos no banco de horas, e compensados posteriormente pelo servidor, 
mediante autorização da chefia imediata.

§ 3º - Ao final do mês, as horas negativas não compensadas serão 
automaticamente descontadas da remuneração do servidor de acordo com o 
relatório mensal expedido pelo departamento do RH desta Secretaria. 

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor partir da data do dia 01 de 
Fevereiro de 2021, revogadas as disposições em contrário.CUMPRA-SE

Gabinete do Gestor Municipal de Saúde do Município de Miranorte-
To, aos 22(vinte e dois) dias do mês de Janeiro de 2021.

RENATO DONIZETI FICHER
Secretário Municipal de Saúde

Gestor do Fundo Municipal de Saúde
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