
Miguel Calmon, 27 de fevereiro de 2018.

Para: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MIGUEL CALMON
A/C: COORDENADORES DAS UNIDADES DE SAÚDE

Assunto: Registro do ponto de entrada e saída do funcionário.

Viemos através desse ratificar o Decreto Municipal Nº 20/2015 desse município

baseado na Recomendação Nº 01/2015 do Ministério Público Federal, sobre a

OBRIGATORIEDADE do registro do ponto de entrada e saída de todos os funcionários

dessa Secretária, sendo OBSERVADO com maior rigor por essa coordenação a partir

do dia 01/03/2018.

Situação de cada servidor da
Secretaria de Saúde

Forma de Registro do Ponto de entrada e
saída.

Funcionário cadastrado na máquina
registradora do ponto eletrônica.

Realizar registro no ponto eletrônico.

Funcionário cadastrado no ponto
eletrônico, porém, máquina sem papel.

Realizar registro no ponto eletrônico, mesmo
sem comprovante de papel e comunicar a falta
de papel para coordenação.

Funcionário cadastrado no ponto
eletrônico, porém, máquina não
funciona.

Realizar registro em papel (em anexo) e enviar
todo mês até dia 05 de cada mês e comunicar
a coordenação que a máquina não funciona.

Funcionário sem cadastro na máquina
registradora eletrônica.

Realizar registro em papel (em anexo) e enviar
todo mês até dia 05 de cada mês e comunicar
a coordenação que não tem cadastro.

Funcionário lotado na Zona Rural, mas
reside na sede.

Registrar o ponto assim que chegar na
Unidade.

Funcionário lotado na Zona Rural, e
reside na Zona Rural

Registrar o ponto assim que chegar na
Unidade, não é necessário esperar a equipe
chegar da sede para registrar o ponto, na
saída registrar o ponto conforme horário de
funcionamento respeitando às 40 horas
semanais.

Agentes de Saúde e Agentes de
Endemias

Manter registro do ponto em papel (em anexo)
e enviar todo mês até dia 05 de cada mês. O
controle eletrônico da frequência será
realizado via aplicativo no tablet dos Agentes
de Saúde, por isso ter máximo de cuidado em
manter a ferramenta de trabalho em atividade.
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Em breve estaremos indo em todas as unidades realizar cadastro de todos os

servidores nas máquinas de ponto eletrônico.

Quanto à carga horária dos servidores dessa Secretária fica definido:

Categoria profissional Quadro de horários
Recepcionistas e Higienizadores – SEDE E ZONA
RURAL.

07:30 às 11:30 horas
12:30 ás 16:30 horas

Médicos, Enfermeiros, Dentistas, ASB e Técnicos de
enfermagem - SEDE

08:00 ás 12:00 horas
13:00 às 17:00 horas

Médicos, Enfermeiros, Dentistas, ASB e Técnicos de
enfermagem [Residentes na sede] – ZONA RURAL

07:30 ás 12:00 horas
13:00 às 16:30 horas**

Médicos, Enfermeiros, Dentistas, ASB e Técnicos de
enfermagem [Residentes na própria Zona Rural] –
ZONA RURAL

08:00 ás 12:00 horas
13:00 às 17:00 horas

Agentes de Saúde 08:00 ás 12:00 horas*
13:00 às 17:00 horas

* No Caso dos Agentes de Saúde, pode haver variação do horário de acordo a
realidade de cada área, desde que respeite às 40 horas semanais.
** Deslocamento da sede para Zona Rural não conta mais na carga horária do servidor,
CLT – Nº 13.467 art. 58, § 2º.

Por fim, para atender a carga horária estabelecida para profissionais lotados na
Zona Rural, mas residentes na sede, fica instituído horário de saída do carro:
07:00 horas da manhã a partir dessa data, retorno a partir das 16:30 e local
de saída: Em frente a Central de Marcação de Exames e Procedimentos – Avenida
Miguel Carlos Isabela, Centro, SN.

Atenciosamente,

Tarcilia S. F. Rocha
Secretária Municipal de Saúde de M. Calmon

Carlos Eduardo Moreira Soares
Coordenador da Atenção Básica de M. Calmon


