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I - APRESENTAÇÃO 

 Com a publicação da Portaria/GM/MS nº 2.571, de 12/11/2012, o controle de 

frequência dos servidores em exercício no Ministério da Saúde - MS passou a ser 

informatizado, por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Frequência - SIREF, 

garantindo maior transparência dos recursos destinados ao custeio da folha de 

pagamento, tornando o controle de jornada mais eficiente. 

 

 O SIREF está estruturado pela leitura biométrica da impressão digital dos 

servidores, realizado por meio de equipamentos instalados nas unidades do MS, onde 

são registrados, diariamente, os movimentos de entrada, intervalo para almoço e de 

saída. As informações geradas a partir desses registros são gerenciadas por meio de 

Sistema informatizado específico, disponibilizado na intranet, onde são controladas a 

jornada, o banco de horas e o registro de afastamentos. 

 

 O Sistema permite que todos os servidores tenham acesso às informações sobre 

sua frequência diária, por meio de senha específica. Já as chefias possuem perfil 

adicional que permite promover eventuais ajustes e lançamentos de justificativas na 

frequência diária dos seus servidores. 

 

 Como guia para a utilização do SIREF, a CGESP disponibiliza este Manual com o 

intuito de criar uma ferramenta de consulta, tanto para os servidores, quanto para as 

chefias, de forma que todos possuam condições de promover o efetivo acompanhamento 

de sua jornada e, principalmente, de executar os procedimentos mensais exigidos dos 

servidores e chefias. 

 

 Quanto mais esses procedimentos estiverem consolidados, menor será a 

necessidade de ajustes. Portanto, é fundamental a leitura deste Manual por todos nós, 

servidores do MS. 

 

Os procedimentos operacionais elencados neste manual são amparados pelos 

seguintes normativos: 

 

o Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; 

o Decreto nº 1.590, de 10 de agosto de 1995; 

o Decreto nº 1.867, de 17 de abril de 1996;  

o Norma Operacional/CGRH, de 2 de junho de 2006; 

o Portaria/GM/MS Nº 3.032, de 16 de dezembro de 2008; 

o Portaria/GM/MS nº 2.571, de 12/11/2012. 
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1- PARÂMETROS LEGAIS DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE 

FREQUÊNCIA - SIREF  

 

 Esquematicamente, tendo como fundamento os normativos vigentes, o controle de 

jornada dos servidores do MS está ancorado nos seguintes parâmetros: 

 

 

1.1) Jornada Regular de Trabalho 

 

 A jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais, distribuídas em 08 

(oito) horas diárias, ressalvados os casos disciplinados em legislação específica; 

 O horário básico de funcionamento do MS é de 8:00 às 18:00 horas, 

ininterruptamente, de segunda a sexta-feira. Se houver necessidade de serviço, o horário 

de funcionamento poderá ser antecipado em até uma hora (7:00) e/ou prorrogado em até 

três horas (21:00);  

 O intervalo para almoço/descanso será de no mínimo 01 (uma) e, no máximo, 

03 (três) horas; 

 Para fins de controle da jornada, o horário de entrada e de saída acordado com 

servidores, bem como a duração do intervalo para almoço e descanso, deve ser 

informado, pelas chefias imediatas, às respectivas unidades de gestão de pessoas; 

 Atrasos, saídas antecipadas e faltas justificadas poderão ser compensados até 

o último dia do mês subsequente ao da ocorrência. Não havendo a compensação, o valor 

correspondente será descontado da remuneração do servidor. As faltas justificadas são 

aquelas ausências em que o servidor promove prévia comunicação à chefia; 

 As faltas injustificadas, consideradas aquelas em que não há qualquer 

comunicação prévia ao chefe imediato, não são passíveis de compensação; e 

 As chefias deverão lançar justificativas, sempre que houver motivo para a 

ausência do servidor. Caso não ocorra, o sistema considerará como falta injustificada, 

implicando desconto em folha de pagamento. 

 

1.2) Registro Eletrônico de Ponto 

 

 O controle de assiduidade será feito por meio do Sistema de Registro 

Eletrônico de Frequência - SIREF, com identificação biométrica;  

 Havendo previsão legal de jornada inferior a 40 horas, o SIREF poderá ser 

programado para contemplar essa exceção; 

 Em casos excepcionais, havendo comprovação de impossibilidade de leitura 

da impressão digital, poderá ser fornecida senha ao servidor, mediante assinatura de 

termo de confidencialidade específico. A senha deverá ser digitada no teclado dos 

equipamentos do SIREF, em cada um dos movimentos de entrada, intervalo e saída;  

 Os servidores deverão registrar os seguintes movimentos de entrada e saída: 

 

• Entrada 1 - início da jornada de trabalho: horário de chegada ao MS; 
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• Saída 1 - início do intervalo de refeição/repouso; 

• Entrada 2 - fim do intervalo de refeição/repouso; 

• Saída 2 - fim da jornada: horário da saída do MS. 

 

 O SIREF é exigível para todos os servidores em exercício no MS, com 

exceção dos ocupantes de cargo de Natureza Especial e do grupo Direção e 

Assessoramento Superior - DAS, iguais ou superiores ao nível 4; 

 No caso de servidores que, por necessidade do serviço, possuem atividades de 

natureza tipicamente externa, o SIREF está preparado para o cadastramento prévio, 

pelas chefias, de ocorrência de atividades externas, em período pré-determinado. Nos 

dias de atividades internas os registros diários no SIREF são obrigatórios; 

 Caso haja atividade externa (reuniões) fora da sede de trabalho, que 

impossibilite o servidor de promover os registros das jornadas, as chefias imediatas 

deverão lançar essas ocorrências no SIREF, mediante código específico, evitando-se o 

registro indevido de débitos de horas; 

 As ocorrências de afastamentos, tais como férias, licença médica, licença 

prêmio, serão informadas no SIREF pelas áreas de gestão de pessoas; 

 As ocorrências de falta justificada, viagem a serviço, serviço externo, atestado 

de comparecimento, serão lançadas no SIREF pelas chefias imediatas; 

 A responsabilidade pela supervisão e controle da frequência dos servidores é 

da chefia imediata formalmente nomeada/designada. A chefia imediata poderá delegar a 

outro servidor, por meio de portaria, a operacionalização gerencial do Sistema de 

Gerenciamento de Jornada, mantendo-se a responsabilidade pela jornada de seus 

servidores; e 

 O Sistema de Gerenciamento de Jornada disponibilizará, na intranet, consulta 

sobre os registros diários de entradas, saídas, créditos e débitos de horas de cada 

servidor, servindo também de ferramenta gerencial para as chefias. 

 

1.3) Banco de Horas 

 

 O SIREF possibilitará a estruturação de banco de horas em que ficarão 

registrados os créditos e os débitos de jornada diária, semanal e mensal, possibilitando 

compensações recíprocas;  

 Não será permitido ultrapassar 2 (duas) horas excedentes por dia;  

 Ao final do mês, havendo saldo de crédito de horas remanescentes, poderá ser 

concedido ao servidor o direito de usufruí-lo até o último dia do mês subsequente ao do 

cômputo do crédito, devendo o período de usufruto ser previamente acordado com a 

chefia imediata, observada a conveniência para o serviço; 

 O servidor que possuir crédito no banco de horas não poderá, por ser detentor 

de crédito, se ausentar ou faltar ao serviço sem comunicar previamente ao chefe 

imediato, sob pena de configurar falta injustificada;   

 Se houver saldo de débito de horas remanescentes, poderá ser concedido ao 

servidor o direito de compensá-lo até o último dia do mês subsequente ao do cômputo 
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do débito, devendo a forma e da data da compensação ser estabelecida pelo chefe 

imediato; 

 É vedada a utilização de saldo de férias para compensação de jornada não 

trabalhada; 

 A chefia imediata deverá comunicar às áreas de gestão de pessoas as 

alterações de jornada regulamentar de trabalho, para fins de cadastro no Sistema de 

Gerenciamento de Jornada; 

 O serviço extraordinário, considerado aquele realizado além da carga horária 

normal de 8 horas diárias, somente será permitido se houver interesse da Administração, 

para atender às situações excepcionais e temporárias, devidamente justificadas pela 

chefia imediata, no período máximo de 02(duas) horas diárias; 

 O servidor não pode realizar horas extras sem a prévia autorização da chefia 

imediata; 

 As horas excedentes autorizadas somente surtirão efeito para fins de usufruto 

do crédito correspondente no banco de horas, não havendo pagamento pecuniário. 

 

  



5 
 

II – DO PERFIL DE SERVIDOR 

 

1.1) Das responsabilidades 

 

 Para o correto e adequado funcionamento do ponto eletrônico para registro de 

assiduidade e pontualidade, são responsabilidades do servidor: 

 

I - comparecer, quando convocado, a sua respectiva unidade de Gestão de 

Pessoas para o cadastramento das biometrias; 

II - registrar diariamente, por meio da leitura de sua impressão digital, os 

movimentos de entrada e saída indicados no art. 6º da Portaria/GM/MS nº 2.571, 

de 12/11/2012; 

III - apresentar à chefia imediata documentos que justifiquem as eventuais 

ausências amparadas por lei; 

IV - promover o acompanhamento diário dos registros de sua assiduidade e 

pontualidade, responsabilizando-se pelo controle de sua jornada regulamentar; e 

V - comunicar imediatamente a respectiva unidade de Gestão de Pessoas 

qualquer problema na leitura biométrica e qualquer inconsistência no SIREF. 

 

1.2) Da Operacionalização no sistema do perfil de servidor  

 

 Ao acessar a página www.saude.gov.br/gestaodepessoas, estará disponível o link 

de acesso ao SIREF por meio do hiperlink do “PONTO ELETRÔNICO”. Ao clicar no 

hiperlink o servidor será direcionado para a página inicial do SIREF, no qual deverá ser 

informado o número da matrícula SIAPE no campo “Usuário”, a senha, que no primeiro 

acesso será a senha padrão 1234567 e selecione a Unidade de Negócio “MINISTÉRIO 

DA SAÚDE”. 

 

 Inseridas essas informações, o usuário poderá clicar em “Entrar”, para acessar o 

sistema de ponto ou “Limpar”, que limpará os campos digitados. 

 

http://www.saude.gov.br/gestaodepessoas
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 Para sua segurança utilize o ícone “Sair”, localizado no canto superior direito, 

após a utilização do Sistema. 

 
 

 Ao acessar o sistema o servidor irá visualizar no canto superior da tela quatro 

menus: “Movimentação”, “Usuário”, “Ferramentas” e “Ajuda”. 
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2.1 No menu “Movimentação” é possível acessar o submenu “Meu Espelho Ponto”, o 

submenu “Relatório Extrato Banco de Horas” e o submenu “Extrato Banco 

Compensação”. 

 

 2.1.1 No submenu “Meu Espelho Ponto” o servidor poderá visualizar seu espelho 

de ponto e verificar os registros realizados na data ou período, bem como solicitar a sua 

chefia imediata algum ajuste necessário por ausência, esquecimento eventual de registro 

de ponto ou por lançamento de ocorrências que a chefia imediata deveria ter lançado no 

referido espelho de ponto e não foi realizado. 
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 Para visualizar o espelho ponto, o servidor deverá selecionar um período, 

inserindo a data de início e fim. Após essa ação o servidor deverá clicar em pesquisar 

para visualizar os registros do período indicado.  

 

1. Na primeira coluna do espelho ponto, aparece o status de sua frequência: 

 1.1 Se seu espelho de ponto está em aberto: aparecerá uma bolinha verde 

; 

 1.2 Se seu espelho de ponto foi assinado digitalmente por você: aparecerá 

a figura de uma caneta . Após assinada a data ou o período no espelho de 

ponto, o servidor não poderá desfazer essa ação; 

 1.3 Se seu espelho de ponto foi assinado por você e sua chefia imediata: 

aparecerá a figura de uma caneta com cadeado . Após assinada a data ou 

o período no espelho de ponto, a chefia imediata não poderá desfazer essa 

ação. Entretanto, caso haja necessidade poderá solicitar à área de gestão de 

pessoas que proceda a abertura para ajuste; 

 1.4 Se seu espelho de ponto foi assinado digitalmente por você, por sua 

chefia imediata e validado pelo administrador do sistema (área de gestão de 

pessoas): aparecerá a figura de um cadeado . 

 

2. Na coluna “Data” do seu espelho de ponto, aparecem as datas em que os 

registros foram efetuados com respectivos dias da semana. 

3. Na coluna “Entrada 1” do seu espelho de ponto, aparecerão os horários em 

que o servidor efetuou o primeiro registro do dia, ou seja, horário de início da 

jornada de trabalho. 
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4. Na coluna “Saída 1” do seu espelho de ponto, aparecerão os horários em 

que o servidor efetuou o registro de saída para o intervalo intrajornada (horário de 

almoço). 

5. Na coluna “Entrada 2” do seu espelho de ponto, aparecerão os horários em 

que o servidor efetuou o registro de retorno do intervalo intrajornada (horário de 

almoço). 

6. Na coluna “Saída 2” do seu espelho de ponto, aparecerão os horários em 

que o servidor efetuou o registro de saída do trabalho. 

7. Nas colunas “Entrada 3”  e “Saída 3” do seu espelho ponto, aparecerão  os 

registros efetuados além dos quatro registros obrigatórios. Nesse caso, mediante 

justificativa do servidor, a chefia imediata deverá proceder à adequação para que 

constem somente os quatro registros obrigatórios, sem desprezar as horas 

trabalhadas pelo servidor. 

 

 Obs: Os servidores não poderão realizar jornadas ininterruptas acima de 6 

horas, conforme legislação vigente. 

 

8. Na coluna “Hrs. Trabalhadas”, aparecerá o total de horas realizadas pelo 

servidor em cada data específica. 

9. Na coluna “Carga Horária”, aparecerá a jornada de trabalho diária a qual o 

servidor está submetido, de acordo com o cargo ocupado e legislação vigente. 

10. Na coluna “Tot.Extras”, aparecerá o total de horas a mais que o servidor 

trabalhou, além da jornada diária a qual este está submetido. 

11. Na coluna “Hrs. Atraso”, aparecerá o total de horas de atraso do servidor em 

relação ao horário de trabalho acordado com a chefia imediata e cadastrado no 

sistema. 

12. Na coluna “Hrs. Falta”, aparecerá o total de horas de débito acumulado pelo 

servidor decorrente de falta ao serviço. Na ausência de registro de ponto em 

algumas das quatro batidas obrigatórias, o sistema considerará como falta todo o 

período até que a chefia imediata faça o devido ajuste no espelho de ponto, se for 

o caso. 

13. A coluna “Hrs. Abonadas” não se aplica ao Ministério da Saúde. 

14. Na coluna “Hrs. Débito BH”, aparecerá o total de horas negativas 

acumuladas pelo servidor no período. 

 

     A partir da coluna “Hrs. Crédito BH”, para visualizar as 

demais colunas clique na barra de rolagem que se encontra na 

parte inferior da tabela e arraste para direita. 
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15. Na coluna “Hrs. Crédito BH”, aparecerá o total de horas positivas 

acumuladas pelo servidor no período. 

16. Na coluna “Saldo Dia BH”, aparecerá o saldo do dia acumulado no banco 

de horas pelo servidor. 

17. Na coluna “Hrs. Adiantadas”, aparecerá o total de horas do dia em que o 

servidor registrou seu ponto antes do seu horário de entrada acordado e cadastrado 

no sistema.   

18. Na coluna “Exc. Intervalo”, aparecerá o total de horas realizadas além do 

intervalo intrajornada (horário de almoço) acordado e cadastrado no sistema. 

19. Na coluna “DSR” será exibido o Descanso semanal remunerado. 

20. A coluna “Desc. DSR” não se aplica ao Ministério da Saúde. 

21. Na coluna “Hrs. Saída Antecipada” aparecerá o total de horas do dia em que 

o servidor registrou seu ponto antes do seu horário de saída acordado e cadastrado 

no sistema.    

22. Na coluna “Hrs. Adicional Noturno” aparecerá o total de horas do dia em 

que o servidor realizou as horas adicionais no período noturno, horário 

compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia 

seguinte.   

23. Na coluna “100%”, todas as horas excedentes 100% migrarão para o banco.  

24. No grupo de legendas tem-se 9 (nove) itens:  
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Ícone  : representa horário alterado manualmente ou inserção automática do 

sistema; 

Ícone : representa horário com justificativa; 

Ícone : representa o dia de folga; 

Ícone : dia de afastamento; 

Ícone : representa dia de feriado; 

 Ícone : representa ponto aberto;  

Ícone : representa ponto fechado; 

Ícone : representa o ponto assinado; 

Ícone : representa o ponto assinado e fechado; 

25. A opção Pesquisar  permite que o servidor pesquise o seu espelho 

ponto do período selecionado.  

26. Na opção Visualizar , é possível gerar o espelho ponto formatado para 

impressão. 

27. Na opção Cancelar  o resultado da pesquisa anterior é cancelado, 

permitindo ao servidor realizar uma nova pesquisa. 

28. Na opção Justificar/Visualizar Linha , é aberto um campo no 

qual é possível inserir uma solicitação (justificativa) para um dos períodos (Entrada 1, 

Saída 1, Entrada 2, Saída 2, Entrada 3, Saída 3) ou para o dia todo.  
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 Ao inserir a solicitação, o servidor deverá clicar no ícone em forma de envelope 

 para encaminhá-la à chefia imediata. Essa solicitação ficará com o status “em 

análise” até a verificação por parte da chefia imediata, que poderá aceitar ou negar a 

solicitação. 

 

 
 

 

29. Na opção Saldo de Horas , aparecerá para o servidor o resumo do 

saldo de horas anterior, a movimentação de horas do período, o saldo do período e o 

saldo de horas atual.  

30. Na opção Assinar Digitalmente , ao selecionar o período e 

verificar se as marcações estão corretas, o servidor poderá assinar digitalmente todo 

esse período ao clicar nesse ícone.  

 2.1.2 No submenu “Relatório Extrato Banco de Horas” o servidor tem acesso ao 

extrato detalhado do Banco de Horas do período selecionado ao clicar no ícone “Gerar 

Relatório”. Esse extrato poderá ser impresso ou exportado para os seguintes formatos: 

Pdf., Excel, PostScript, Word e PowerPoint. 
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 2.1.3 No submenu “Extrato Banco Compensação” o servidor tem acesso ao 

extrato detalhado do Banco de Compensação do período selecionado ao clicar no ícone 

“Gerar Relatório”. Esse extrato poderá ser impresso ou exportado para os seguintes 

formatos: Pdf., Excel, PostScript, Word e PowerPoint. 

 

 
 

 

2.2 No menu “Usuário” é possível acessar o submenu “Parâmetros de Exibição do 

Espelho Ponto”  e submenu “Alterar Senha”. 
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 2.2.1 No submenu “Parâmetros de Exibição do Espelho Ponto”, o servidor tem a 

opção de escolher as colunas a serem exibidas no momento da visualização do seu 

espelho ponto. 

     

 

 

 2.2.2 No submenu “Alterar Senha”, o servidor tem a opção de realizar a alteração 

de sua senha de acesso pessoal e intransferível. 
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Obs: No caso de esquecimento de senha, o servidor deverá entrar em contato com a 

respectiva área de gestão de pessoas solicitando uma nova senha. A área de gestão 

de pessoas informará uma senha provisória que deverá ser alterada no primeiro 

acesso. 

 

2.3 No menu “Ferramentas” é possível acessar o submenu “Calculadora de Horas” onde 

o servidor poderá efetuar cálculo de horas. 

 2.3.1 No submenu “Calculadora de Horas”, o servidor poderá efetuar operações 

de adição e subtração envolvendo horários com maior facilidade. 
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2.4 No menu “Ajuda” é possível visualizar a versão do sistema e os contatos necessários 

para tirar dúvidas. 
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III – DO PERFIL DE GERENTE/CHEFIA IMEDIATA 

 

1) Das responsabilidades 

 

 Para o correto e adequado funcionamento do ponto eletrônico para registro de 

assiduidade e pontualidade, são responsabilidades das chefias imediatas: 

 

I - orientar os servidores para o fiel cumprimento do disposto nesta Portaria; 

II – estabelecer, observado o disposto art. 8º da Portaria/GM/MS nº 2.571, de 

12/11/2012, os dias e horários para compensação dos créditos e débitos de horas; 

III – encaminhar às unidades de Gestão de Pessoas, até o último dia do mês, os 

documentos que justifiquem as eventuais ausências amparadas por lei; e 

IV - registrar no SIREF as ocorrências de que trata o art. 11 Portaria/GM/MS nº 

2.571, de 12/11/2012. 

 

2) Da Operacionalização no sistema do perfil de gerente/chefia imediata 

 

 Ao acessar a página www.saude.gov.br/gestaodepessoas, estará disponível o link 

de acesso ao SIREF por meio do hiperlink do “PONTO ELETRÔNICO”. Ao clicar no 

hiperlink a chefia imediata será direcionada para a página inicial do SIREF, no qual 

deverá ser informado o número da matrícula SIAPE no campo “Usuário”, a senha, que 

no primeiro acesso será a senha padrão 1234567 e selecione a Unidade de Negócio 

“MINISTÉRIO DA SAÚDE”. 

 

 Inseridas essas informações, o usuário poderá clicar em “Entrar”, para acessar o 

sistema de ponto ou “Limpar”, que limpará os campos digitados. 

 

 
 

http://www.saude.gov.br/gestaodepessoas
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 Para sua segurança utilize o ícone “Sair”, localizado no canto superior direito, 

após a utilização do Sistema. 

 

 
 

 Ao acessar o sistema a chefia imediata irá visualizar no canto superior da tela 

cinco menus: “Movimentação”, “Usuário”, “Ferramentas”, “Relatórios” e “Ajuda”. 

 

 
 

2.1 No menu “Movimentação” é possível acessar os seguintes submenus: “Meu Espelho 

Ponto”, “Extrato de Banco de Horas”, “Relatório Extrato Banco de Horas”, “Extrato 

Banco Compensação”, “Controle Afastamento” e “Espelho Ponto”. 
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 2.1.1 No submenu “Meu Espelho Ponto” a chefia imediata poderá visualizar seu 

próprio espelho ponto e verificar os registros realizados na data ou período, bem como 

solicitar ao seu superior algum ajuste necessário por ausência, esquecimento eventual de 

registro de ponto ou por lançamento de ocorrências de que a chefia imediata deveria ter 

lançado no referido espelho de ponto e não foi realizada. 
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 Para visualizar o seu próprio espelho ponto deverá selecionar um período, 

inserindo a data de início e fim. Após essa ação o servidor deverá clicar em pesquisar 

para visualizar os registros do período indicado.  

 

1. Na primeira coluna do espelho ponto, aparece o status de sua frequência: 

 

 1.1 Se seu espelho de ponto está em aberto: aparecerá uma bolinha verde 

; 

 1.2 Se seu espelho de ponto foi assinado digitalmente por você: aparecerá 

a figura de uma caneta . Após assinada a data ou o período no espelho de 

ponto, o servidor não poderá desfazer essa ação; 

 1.3 Se seu espelho de ponto foi assinado por você e sua chefia imediata: 

aparecerá a figura de uma caneta com cadeado . Após assinada a data ou 

o período no espelho de ponto, a chefia imediata não poderá desfazer essa 

ação. Entretanto, caso haja necessidade poderá solicitar à área de gestão de 

pessoas que proceda a abertura para ajuste; 

 1.4 Se seu espelho de ponto foi assinado digitalmente por você, por sua 

chefia imediata e validado pelo administrador do sistema (área de gestão de 

pessoas): aparecerá a figura de um cadeado . 

 

2. Na coluna “Data” do seu espelho de ponto, aparecem as datas em que os 

registros foram efetuados com respectivos dias da semana. 

3. Na coluna “Entrada 1” do seu espelho de ponto, aparecerão os horários que 

o servidor efetuou o primeiro registro do dia, ou seja, horário de início da jornada 

de trabalho. 

4. Na coluna “Saída 1” do seu espelho de ponto, aparecerão os horários que o 

servidor efetuou o registro de saída para o intervalo intrajornada (horário de 

almoço). 
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5. Na coluna “Entrada 2” do seu espelho de ponto, aparecerão os horários em 

que o servidor efetuou o registro de retorno do intervalo intrajornada (horário de 

almoço). 

6. Na coluna “Saída 2” do seu espelho de ponto, aparecerão os horários em 

que o servidor efetuou o registro de saída do trabalho. 

7. Nas colunas “Entrada 3”  e “Saída 3” do seu espelho ponto, aparecerão  os 

registros efetuados além dos quatro registros obrigatórios. Nesse caso, mediante 

justificativa do servidor a chefia imediata deverá proceder à adequação para que 

constem somente os quatro registros obrigatórios, sem desprezar as horas 

trabalhadas pelo servidor. 

  

 Obs: Os servidores não poderão realizar jornadas ininterruptas acima de 6 

horas, conforme legislação vigente. 

 

8. Na coluna “Hrs. Trabalhadas”, aparecerá o total de horas realizadas pelo 

servidor em cada data específica. 

9. Na coluna “Carga Horária”, aparecerá a jornada de trabalho diária a qual o 

servidor está submetido, de acordo com o cargo ocupado e legislação vigente. 

10. Na coluna “Tot.Extras”, aparecerá o total de horas a mais que o servidor 

trabalhou além da jornada diária a qual este está submetido. 

11. Na coluna “Hrs. Atraso”, aparecerá o total de horas de atraso do servidor em 

relação ao horário de trabalho acordado com a chefia imediata e cadastrado no 

sistema. 

12. Na coluna “Hrs. Falta”, aparecerá o total de horas de débito acumulado pelo 

servidor decorrente de falta ao serviço. Na ausência de registro de ponto em 

algumas das quatro batidas obrigatórias, o sistema considerará como falta todo o 

período até que a chefia imediata faça o devido ajuste no espelho de ponto, se for 

o caso. 

13. A coluna “Hrs. Abonadas” não se aplica ao Ministério da Saúde. 

14. Na coluna “Hrs. Débito BH”, aparecerá o total de horas negativas 

acumuladas pelo servidor no período. 

 

     A partir da coluna “Hrs. Crédito BH”, para visualizar as 

demais colunas clique na barra de rolagem que se encontra na 

parte inferior da tabela e arraste para direita. 
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15. Na coluna “Hrs. Crédito BH”, aparecerá o total de horas positivas 

acumuladas pelo servidor no período. 

16. Na coluna “Saldo Dia BH”, aparecerá o saldo do dia acumulado no banco 

de horas pelo servidor. 

17. Na coluna “Hrs. Adiantadas”, aparecerá o total de horas do dia em que o 

servidor registrou seu ponto antes do seu horário de entrada acordado e cadastrado 

no sistema.   

18. Na coluna “Exc. Intervalo”, aparecerá o total de horas realizadas além do 

intervalo intrajornada (horário de almoço) acordado e cadastrado no sistema. 

19. Na coluna “DSR” será exibido o Descanso semanal remunerado. 

20. A coluna “Desc. DSR” não se aplica ao Ministério da Saúde. 

21. Na coluna “Hrs. Saída Antecipada” aparecerá o total de horas do dia em que 

o servidor registrou seu ponto antes do seu horário de saída acordado e cadastrado 

no sistema.    

22. Na coluna “Hrs. Adicional Noturno” aparecerá o total de horas do dia em 

que o servidor realizou as horas adicionais no período noturno, horário 

compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia 

seguinte.   

23. Na coluna “100%”, todas as horas excedentes 100% migrarão para o banco.  

24. No grupo de legendas tem-se 9 (nove) itens:  
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Ícone : representa horário alterado manualmente ou inserção automática do 

sistema; 

Ícone : representa horário com justificativa; 

Ícone : representa o dia de folga; 

Ícone : dia de afastamento; 

Ícone : representa dia de feriado; 

Ícone : representa ponto aberto;  

Ícone : representa ponto fechado; 

Ícone : representa o ponto assinado; 

Ícone : representa o ponto assinado e fechado; 

25. A opção Pesquisar  permite que o servidor pesquise o seu espelho 

ponto do período selecionado.  

26. Na opção Visualizar , é possível gerar o espelho ponto formatado 

para impressão. 

27. Na opção Cancelar , o resultado da pesquisa anterior é cancelado, 

permitindo ao servidor realizar uma nova pesquisa. 

28. Na opção Justificar/Visualizar Linha , é aberto um 

campo no qual é possível inserir uma solicitação (justificativa) para um dos 

períodos (Entrada 1, Saída 1, Entrada 2, Saída 2, Entrada 3, Saída 3) ou para o dia 

todo. Ao inserir a solicitação o servidor deverá clicar no ícone em forma de 

envelope para encaminhá-la à chefia imediata. Essa solicitação ficará com o status 

“em análise” até a verificação por parte da chefia imediata. 

29. Na opção Saldo de Horas , aparecerá para o servidor o resumo 

do saldo de horas anterior, a movimentação de horas do período, o saldo do 

período e o saldo de horas atual.  
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30. Na opção Assinar Digitalmente , ao selecionar o período e 

verificar se as marcações estão corretas, o servidor poderá assinar digitalmente 

todo esse período ao clicar nesse ícone.  

 

 2.1.2 No submenu “Extrato de Banco de Horas”, é possível visualizar e editar os 

créditos e os débitos realizados pelos servidores de sua equipe. Para isso é só clicar no 

ícone pesquisar localizado ao lado do campo “Funcionários com Horários”, que abrirá 

uma tela de pesquisa onde podemos visualizar todos os servidores da equipe clicando 

em pesquisar ou utilizando os filtros para especificar uma busca na equipe.  

 

 A pesquisa específica poderá se dar por departamento (unidade administrativa), 

por cargo, por número de matrícula SIAPE, por Nº PIS/Pasep, ou por nome. Além 

disso, poderá ser informado se o extrato de banco de horas a ser pesquisado é de 

servidor: ativo, inativo (servidores inativados na base do sistema de ponto) ou se a 

pesquisa é referente a todos os servidores (ativos e inativos). Após a pesquisa selecione 

o servidor que você deseja visualizar o espelho de ponto, na sequência, informe o 

período desejado e clique no “Botão Pesquisar” . 

 

 

 Após realizar a pesquisa, o sistema apresenta o saldo anterior ao período 

pesquisado. Logo abaixo é exibida uma tabela cujas colunas são as seguintes: Excluir, 

Data, Créditos, Débitos, Tipo Operação e Observações.  
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 Clicando no ícone  da coluna excluir, as informações constantes na linha 

serão excluídas. Observa-se que se o espelho ponto do servidor estiver fechado, não será 

possível realizar exclusões. 

 

 Na parte inferior da tabela, é possível visualizar o saldo do período da pesquisa e 

o saldo atual de banco de horas do servidor. 

 

 No botão “Lançamento Manual”  é possível inserir créditos ou 

débitos em uma data específica para o servidor pesquisado, bem como acrescentar 

alguma observação referente ao lançamento realizado. 

 

 No botão “Zerar Banco” , é possível eliminar o saldo constante do 

banco de horas.  

 

Obs: Muito cuidado ao utilizar esse botão, pois ao “Zerar o Banco” não será 

possível desfazer esse comando. 

 

 2.1.3 No submenu “Relatório Extrato Banco de Horas” a chefia imediata poderá 

acessar o extrato detalhado do Banco de Horas dos servidores de sua equipe indicando a 

data ou período desejado e em seguida deverá clicar no ícone “Gerar Relatório” 

.  

 Esse extrato poderá ser impresso ou exportado para os seguintes formatos: Pdf., 

Excel, PostScript, Word e PowerPoint. 
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 2.1.4 No submenu “Extrato Banco Compensação” a chefia imediata poderá 

acessar o extrato detalhado do Banco de Compensação na data ou período desejado e 

em seguida deverá clicar no ícone “Gerar Relatório” .  

 

 Esse extrato poderá ser impresso ou exportado para os seguintes formatos: Pdf., 

Excel, PostScript, Word e PowerPoint. 

 

 
 

 2.1.5 No submenu “Controle Afastamento” é possível lançar as ocorrências 

incorridas pelo servidor no decorrer do mês. Para fazer o lançamento, é preciso 

obrigatoriamente selecionar o servidor, indicar o início e fim do afastamento, quando 
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for o caso,  e inserir a ocorrência ou a justificativa. Para finalizar o lançamento da 

ocorrência, clique em salvar .  

 

 

 2.1.6 No submenu “Espelho Ponto”, a chefia imediata poderá visualizar o espelho 

de ponto dos servidores de sua equipe. Para isso é só clicar no ícone pesquisar 

 localizado ao lado do campo “Servidores com Horários”, que abrirá uma tela 

de pesquisa onde podemos visualizar todos os servidores da equipe clicando em 

pesquisar ou utilizando os filtros para especificar uma busca na equipe.  
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 A pesquisa específica poderá se dar por departamento (unidade administrativa), 

por cargo, por número de matrícula SIAPE, por Nº PIS/Pasep, ou por nome. Além 

disso, é preciso informar se os espelhos de pontos a serem pesquisados são de 

servidores ativos, inativos (servidores inativados na base do sistema de ponto) ou se a 

pesquisa é referente a todos os servidores (Todos). Após a pesquisa selecione o servidor 

que você deseja visualizar o espelho de ponto. Na sequência, informe o período 

desejado e clique no “Botão Pesquisar” . 

 

1.1 Na opção Visualizar , é possível gerar o espelho ponto formatado para 

impressão.  

 

1.2 Na opção Cancelar , o resultado da pesquisa anterior é cancela, 

permitindo ao servidor realizar uma nova pesquisa. 
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1.3 Na opção Saldo de Horas , aparecerá para o servidor o resumo do 

saldo de horas anterior, a movimentação de horas do período, o saldo do período e o 

saldo de horas atual.  

 

1.4 No botão “Editar Linha” , a chefia imediata poderá realizar os ajustes 

necessários no espelho ponto dos servidores de sua equipe. Para tanto, é aberto um 

campo no qual é possível inserir uma justificativa para um dos períodos (Entrada 1, 

Saída 1, Entrada 2, Saída 2, Entrada 3, Saída 3) ou para o dia todo.  
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 Geralmente essas justificativas são precedidas de solicitação realizadas pelo 

servidor, via sistema, no seu próprio espelho de ponto (no perfil de servidor).  Havendo 

solicitação por parte do servidor, o sistema enviará automaticamente um e-mail à sua 

chefia imediata cadastrada no SIREF. Nesse e-mail constará o nome do servidor, o dia e 

o período da respectiva solicitação.   

 

Exemplo do e-mail recebido pela chefia:  

 
 

  

 

 Para visualizar a justificativa, basta que a chefia imediata acesse o espelho de 

ponto do servidor, clique sobre a linha em que há solicitação de justificativa e em 

seguida clique no botão “Editar Linha” .  

 

 
 

 Será aberta uma tela chamada “Detalhe da Linha” na qual é possível analisar 

(aceitar ou negar) a justificativa apresentada pelo servidor. 
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 Nesse mesmo campo, há três outras abas: “Lançamento”, que não se aplica ao 

MS; “Informações Extras”, que permite o ajuste da informação de um dia específico 

pela chefia imediata “Horário Utilizado”, a partir dos horários cadastrados pela área de 

gestão de pessoas; “Abrir e Fechar Ponto”, onde é possível visualizar o histórico das 

datas e usuários que efetuaram a abertura ou fechamento de ponto do servidor. 

 

Obs: Cabe ressaltar que todas as inclusões, bem como alterações acerca das 

movimentações realizadas no espelho de ponto dos servidores de sua equipe, 

permite a visualização de todo o histórico, ou seja, mostra qual o servidor que 

alterou o registro, qual o horário em que foi alterado e qual a justificativa para 

alteração por meio de relatório de log. 
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1.5 O botão “Fechar Ponto”  deverá ser utilizado pela chefia imediata 

para validar o espelho ponto do servidor, desde que as ocorrências do mês estejam 

devidamente lançadas e que tenha sido assinado digitalmente pelo servidor. Cabe 

ressaltar que o fechamento do ponto pela chefia imediata deverá se dar até o quinto dia 

útil do mês subsequente ao do cômputo.  

 

 

1.6 O botão “Reapropriação” deverá ser utilizado pela chefia imediata 

quando for constatada alguma inconsistência no espelho de ponto do servidor, tais 

como: duplicidade de dia ou marcações em locais indevidos.  Para realizar a 

apropriação, a chefia imediata deverá entrar no espelho de ponto do servidor que 

apresentou a inconformidade, informar o período e clicar em executar  . 
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Exemplo: 

 

 

1.7 O botão “Aprovar Extras” não se aplica ao Ministério da Saúde. 

 

2.2 No menu “Usuário” é possível acessar os submenus “Parâmetros de Exibição do 

Espelho Ponto”  e  “Alterar Senha”. 
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 2.2.1 No submenu “Parâmetros de Exibição do Espelho Ponto”, a chefia imediata 

tem a opção de escolher as colunas a serem exibidas no momento de sua visualização no 

espelho de ponto. 

    

 
 

 2.2.2 No submenu “Alterar Senha”, a chefia imediata tem a opção de realizar a 

alteração de sua senha de acesso pessoal e intransferível. 
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Obs: No caso de esquecimento de senha, o servidor deverá entrar em contato com a 

respectiva área de gestão de pessoas, solicitando uma nova senha. A área de gestão 

de pessoas informará uma senha provisória, que deverá ser alterada no primeiro 

acesso. 

 

2.3 No menu “Ferramentas” é possível acessar o submenu “Calculadora de Horas” onde 

a chefia imediata poderá efetuar cálculo de horas. 

 

 2.3.1 No submenu “Calculadora de Horas”, a chefia imediata poderá efetuar 

operações de adição e subtração envolvendo horários com maior facilidade. 
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2.4 No menu “Relatórios” é possível acessar vários tipos de relatórios utilizando os 

filtros que desejar, de acordo com o interesse da chefia imediata. Dessa forma, a chefia 

poderá verificar quais os servidores de sua equipe que fizeram algum tipo de solicitação, 

quais os servidores que estão com o espelho de ponto em aberto, extrato de banco de 

horas, entre outros. 

 

 2.4.1 No submenu “Espelho Ponto” é possível acessar 4 (quatro) tipos de 

relatórios: “Espelho Ponto – Com Banco de Horas”, “Espelho Ponto Servidor”, 

“Espelho Ponto Servidor – Com Assinatura” e “”Espelho Ponto Lotação”. Os demais 

relatórios desse submenu não se aplicam ao Ministério da Saúde.    

 

 2.4.1.1 “Espelho Ponto – Com Banco de Horas”: a chefia imediata poderá 

visualizar o saldo de banco de horas do servidor no período desejado. A pesquisa 

específica poderá ser realizada por departamento (unidade administrativa), por cargo, 

matrícula SIAPE e período obrigatoriamente, e em seguida deverá clicar no ícone 

“Gerar Relatório” . 
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Exemplo: 

 

 2.4.1.2 “Espelho Ponto Funcionário”: a chefia imediata poderá visualizar o 

espelho de ponto do servidor em formato padrão no período desejado. A pesquisa 

específica poderá ser realizada pelo nome do funcionário, matrícula SIAPE, 

departamento (unidade administrativa), por cargo, tipo de pessoa (vínculo funcional) e 

período obrigatoriamente, e em seguida deverá clicar no ícone “Gerar Relatório” 

. 
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Exemplo: 

 

 2.4.1.3 “Espelho Ponto Funcionário – Com Assinatura”: a chefia imediata poderá 

visualizar o espelho de ponto do servidor em formato padrão no período desejado com a 

opção de campo para assinatura da chefia imediata e do servidor. A pesquisa específica 

poderá ser realizada pelo nome do funcionário, matrícula SIAPE, departamento 

(unidade administrativa), por cargo, tipo de pessoa (vínculo funcional) e período 

obrigatoriamente, e em seguida deverá clicar no ícone “Gerar Relatório” 

. 
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Exemplo: 

 

Obs: Não haverá necessidade de impressão do espelho de ponto do servidor, bem como seu 

envio para a área de Gestão de Pessoas, uma vez que toda a informação será tratada 

eletronicamente. 

 

 2.4.1.4 “Espelho Ponto Lotação”: a chefia imediata poderá visualizar o espelho de 

ponto dos servidores em exercício em determinado setor. A pesquisa específica poderá 
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ser realizada pela matrícula SIAPE, setor de lotação, cargo e período obrigatoriamente, 

e em seguida deverá clicar no ícone “Gerar Relatório” . 

 

Exemplo: 

 

 2.4.2 No submenu “Relatório Extrato Banco de Horas”: a chefia imediata poderá 

visualizar os créditos e os débitos realizados pelos servidores de sua equipe de acordo 

com o período selecionado obrigatoriamente, onde poderá utilizar os filtros disponíveis 
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para especificar uma busca na equipe. A pesquisa específica poderá se dar pelo nome do 

funcionário, matrícula SIAPE, departamento (unidade administrativa), por cargo, tipo 

de pessoa (vínculo funcional) e em seguida deverá clicar no ícone “Gerar Relatório” 

. 

 

 
 

 Após realizar a pesquisa, o sistema apresenta o saldo anterior ao período 

pesquisado. Logo abaixo é exibida uma tabela cujas colunas são as seguintes: Data, Hr. 

Crédito, Hr. Débito, Tipo Operação, Observação e Percentual Extra. Na parte inferior da 

tabela, é possível visualizar o saldo do período selecionado e saldo atual de banco de 

horas do servidor. Esse extrato poderá ser impresso ou exportado para os seguintes 

formatos: Pdf., Excel, PostScript, Word e PowerPoint.  

Exemplo: 

 

 
 

 2.4.3 No submenu Extrato Banco Compensação: a chefia imediata poderá 

visualizar as horas realizadas pelos servidores de sua equipe de acordo com o período 

selecionado, obrigatoriamente, para efeito de compensação das horas para qual o banco 
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foi criado. Ex.: Banco para recesso de final de ano, Banco compensação de horas de 

Greve, entre outros. Poderão ser utilizados filtros disponíveis para especificar uma 

busca na equipe. A pesquisa específica poderá se dar pelo nome do funcionário, 

matrícula SIAPE, departamento (unidade administrativa), por cargo, tipo de pessoa 

(vínculo funcional) e em seguida deverá clicar no ícone “Gerar Relatório” 

. 

 

 
 

 Após realizar a pesquisa, o sistema apresenta o saldo anterior ao período 

pesquisado. Logo abaixo, é exibida uma tabela cujas colunas são as seguintes: Data, Hr. 

Crédito, Hr. Débito, Tipo Operação e Observação.  

 

 Esse extrato poderá ser impresso ou exportado para os seguintes formatos: Pdf., 

Excel, PostScript, Word e PowerPoint. 

 

 

 

 2.4.4 Na Folha de Ponto Manual: a chefia imediata poderá ter acesso a um modelo 

em branco da folha de ponto do servidor, caso seja necessário o preenchimento manual 

das informações. Entretanto, se houver algum registro dentro do período pesquisado, 

esse constará no respectivo dia ou período e os demais campos estarão em branco para 

serem preenchidos manualmente. 

 

 A pesquisa específica poderá se dar pelo nome do funcionário, matrícula SIAPE, 

departamento (unidade administrativa), por cargo, tipo de pessoa (vínculo funcional) e 

em seguida deverá clicar no ícone “Gerar Relatório” . 
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 A Folha de Ponto Manual poderá ser impressa ou exportada para os seguintes 

formatos: Pdf., Excel, PostScript, Word e PowerPoint. 

Exemplo: 

 

 

 

 2.4.5 No Relatório de Ponto em Aberto: a chefia imediata poderá visualizar todos 

os servidores de sua equipe de acordo com o período selecionado obrigatoriamente, que 
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estão com o espelho de ponto em aberto, ou seja, apresentará relação dos servidores que 

não assinaram digitalmente seu espelho de ponto no período em questão, podendo 

utilizar os filtros disponíveis para especificar uma busca na equipe. 

 

 A pesquisa específica poderá se dar pelo nome do funcionário, matrícula SIAPE, 

departamento (unidade administrativa), por cargo, tipo de pessoa (vínculo funcional) e 

em seguida deverá clicar no ícone “Gerar Relatório” . 

 

 
Exemplo: 
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 2.4.6 No Relatório de Horas Abonadas: a chefia imediata poderá visualizar todos 

os servidores de sua equipe de acordo com o período selecionado obrigatoriamente, que 

possuem horas abonadas em seu espelho de ponto, podendo utilizar os filtros 

disponíveis para especificar uma busca na equipe. 

 

 
 

 A pesquisa específica poderá se dar pelo nome do funcionário, matrícula SIAPE, 

departamento (unidade administrativa), por cargo, tipo de pessoa (vínculo funcional) e 

em seguida deverá clicar no ícone “Gerar Relatório” . 

Exemplo: 
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 2.4.7 No Relatório de Ocorrências: a chefia imediata poderá visualizar todos os 

servidores de sua equipe de acordo com o período selecionado obrigatoriamente, que 

possuem algum tipo de ocorrência registrada no respectivo dia ou período como 

justificativa em seu espelho de ponto, podendo utilizar os filtros disponíveis para 

especificar uma busca na equipe. 

 

 

 

 A pesquisa específica poderá se dar pelo nome do funcionário, matrícula SIAPE, 

departamento (unidade administrativa), por cargo, tipo de pessoa (vínculo funcional) e 

em seguida deverá clicar no ícone “Gerar Relatório” . 

Exemplo: 
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 2.4.8 Relatório de Horas Extras – não se aplica ao Ministério da Saúde. 

 

 2.4.9 No Relatório de Funcionários: a chefia imediata poderá visualizar listagem 

de todos os servidores de sua equipe que estão cadastrados no SIREF, sejam ativos ou 

inativos.  

 

 A pesquisa específica poderá se dar pelo departamento (unidade administrativa), 

por cargo, situação funcional, pelo nome do servidor, servidor com digitais, matrícula 

SIAPE, Pis/Pasep, período de admissão ou período de nascimento e em seguida deverá 

clicar no ícone “Gerar Relatório” . 

 

 

Exemplo: 
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 2.4.9 No Relatório Horário de Funcionários: a chefia imediata poderá visualizar 

listagem de todos os servidores de sua equipe que estão cadastrados no SIREF, bem 

como os horários vinculados a eles.  

 

 A pesquisa específica poderá se dar pelo nome do servidor, departamento 

(unidade administrativa) ou por horário e em seguida deverá clicar no ícone “Gerar 

Relatório” . 

 
Exemplo: 
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 2.4.10 No Relatório de Solicitações: a chefia imediata poderá visualizar todos os 

servidores de sua equipe de acordo com o período selecionado, obrigatoriamente, que 

realizaram alguma solicitação de correção ou abono em seu espelho de ponto no 

respectivo dia ou período, via sistema, como justificativa pelo atraso ou ausência, 

podendo utilizar os filtros disponíveis para especificar uma busca na equipe. 

 

 A pesquisa específica poderá se dar pelo nome do funcionário, matrícula SIAPE, 

departamento (unidade administrativa), por cargo, tipo de pessoa (vínculo funcional) e 

em seguida deverá clicar no ícone “Gerar Relatório” . 

 

 
 

Exemplo: 
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 2.4.11 No Relatório de Adicional Noturno: a chefia imediata poderá visualizar 

todos os servidores de sua equipe de acordo com o período selecionado 

obrigatoriamente, que possuem registros efetuados em seu espelho de ponto via sistema 

no período noturno, compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) 

horas do dia seguinte, podendo utilizar os filtros disponíveis para especificar uma busca 

na equipe. 
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 Deve ser observado que o adicional noturno se aplica somente aos servidores que 

constarem na escala de serviço mensal a ser informada pela chefia imediata, para que 

possam fazer jus ao recebimento desse adicional. 

 

 A pesquisa específica poderá se dar pelo nome do funcionário, matrícula SIAPE, 

departamento (unidade administrativa), por cargo, tipo de pessoa (vínculo funcional) e 

em seguida deverá clicar no ícone “Gerar Relatório” . 

 

 
 

Exemplo: 

 

 
 

 2.4.12 No Relatório de Presença: a chefia imediata poderá visualizar todos os 

servidores de sua equipe de acordo com o período selecionado, obrigatoriamente, que 
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efetuaram registro nos relógios de ponto em determinada data ou período, podendo 

utilizar os filtros disponíveis para especificar uma busca na equipe. 

 

 A pesquisa específica poderá se dar pelo nome do funcionário, matrícula SIAPE, 

departamento (unidade administrativa), por cargo, tipo de pessoa (vínculo funcional) e 

em seguida deverá clicar no ícone “Gerar Relatório” . 

 

 
Exemplo: 

 

 
 

 2.4.14 No Relatório de Afastamento: a chefia imediata poderá visualizar todos os 

servidores de sua equipe de acordo com o período selecionado obrigatoriamente, que se 

encontram afastados em determinada data ou período, podendo utilizar os filtros 
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disponíveis para especificar uma busca na equipe. É o caso de viagem a serviço, licença 

médica, férias, dentre outros.  

 

 A pesquisa específica poderá se dar pelo nome do funcionário, matrícula SIAPE, 

departamento (unidade administrativa), por cargo, tipo de pessoa (vínculo funcional) e 

em seguida deverá clicar no ícone “Gerar Relatório” . 

 

 
 

Exemplo: 

 

 
 

 2.4.15 No Relatório de Log Espelho Ponto: a chefia imediata poderá visualizar 

todas as informações acerca das movimentações realizadas no espelho de ponto dos 

servidores de sua equipe permitindo ainda verificar qual servidor alterou o registro, qual 

o horário em que foi alterado e qual a justificativa para alteração.  
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 A pesquisa específica poderá se dar pelo nome do servidor, departamento 

(unidade administrativa), situação funcional, matrícula SIAPE, nome do usuário da 

operação, login do usuário da operação, período da operação, período a ser pesquisado e 

em seguida deverá clicar no ícone “Gerar Relatório” . 

 

 
 

Exemplo: 
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 2.4.16 No Relatório de Equipamentos: a chefia imediata poderá visualizar todos 

os relógios de ponto cadastrados e disponíveis no seu local de trabalho. 

 

 
 

Exemplo: 
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 2.4.17 No Relatório de Marcações Efetuadas: a chefia imediata poderá visualizar 

os registros realizados pelos servidores de sua equipe de acordo com o período 

selecionado obrigatoriamente. Nesse relatório poderá ser visualizada a data, hora e o 

relógio de ponto que o servidor efetuou a marcação. 

 

 A pesquisa específica poderá se dar pelo nome do funcionário, matrícula SIAPE, 

departamento (unidade administrativa), por cargo, tipo de pessoa (vínculo funcional) e 

em seguida deverá clicar no ícone “Gerar Relatório” . 

 

 
 

Exemplo: 
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 2.4.18 No Relatório de Servidores com Digital: a chefia imediata poderá 

visualizar quais os servidores que possuem biometria cadastrada no SIREF. Nesse 

relatório é apresentado o nome, matrícula SIAPE, quantidade de dedos cadastrados por 

servidor, e se o cadastro foi realizado via sistema ou no próprio equipamento. 

 

 A pesquisa específica poderá se dar pelo nome do funcionário, matrícula SIAPE, 

departamento (unidade administrativa), por cargo, tipo de pessoa (vínculo funcional) e 

em seguida deverá clicar no ícone “Gerar Relatório” . 

 

 
Exemplo: 

 

 

 

 

 2.4.19 No Relatório de Fechamento de Banco de Horas: a chefia imediata poderá 

visualizar ao final do mês a quantidade de horas, seja débito ou crédito, que cada 
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servidor realizou em determinado período, conforme o fechamento realizado pela 

própria chefia imediata. 

 

 A pesquisa específica poderá se dar pelo nome do servidor, matrícula SIAPE, 

departamento (unidade administrativa), tipo de operação, situação funcional, por cargo, 

período desejado obrigatoriamente e em seguida deverá clicar no ícone “Gerar 

Relatório” . 

 

 
 

 

 2.4.20 No Relatório de Logon e Logoff no Sistema: a chefia imediata poderá 

visualizar todos os servidores de sua equipe que acessaram o sistema de acordo com o 

período selecionado obrigatoriamente. Nesse relatório é apresentado o nome, matrícula 

SIAPE, data e hora que o servidor acessou o sistema. 

 

 A pesquisa específica poderá se dar pelo nome do funcionário, matrícula SIAPE, 

departamento (unidade administrativa), por cargo, tipo de pessoa (vínculo funcional) e 

em seguida deverá clicar no ícone “Gerar Relatório” . 
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Exemplo: 

 

 
 

 2.4.21 No Relatório de Inconformidade de Marcações: a chefia imediata poderá 

visualizar todos os servidores de sua equipe de acordo com o período selecionado 

obrigatoriamente, que apresentaram em seu espelho de ponto batidas ímpares, ou seja, o 

relatório trará listagem dos servidores que por algum motivo não realizaram a 

quantidade de registros necessários para apuração diária de sua frequência. 
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 Nesse caso, a chefia imediata poderá observar quais os servidores que estão com 

algum tipo de inconformidade no seu espelho de ponto, e se for o caso, deverá proceder 

aos ajustes manuais.  

 

 A pesquisa específica poderá se dar pelo nome do funcionário, matrícula SIAPE, 

departamento (unidade administrativa), por cargo, tipo de pessoa (vínculo funcional) e 

em seguida deverá clicar no ícone “Gerar Relatório” . 

Exemplo: 
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 2.4.21 No Relatório de Fechamento/Homologação de Banco de Horas 

Compensação: a chefia imediata poderá visualizar a quantidade de horas realizadas pelo 

servidor para efeitos de compensação de banco específico. Ou seja, informará a 

quantidade de horas realizadas no período, o saldo devedor e o saldo das horas que já 

foram pagas/compensadas no período pesquisado.  

Ex: Banco para recesso de final de ano; Banco compensação de horas de Greve, entre 

outros. 

 

 

Exemplo: 
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 2.4.22 No Relatório de Absenteísmo: a chefia imediata poderá visualizar todos os 

servidores de sua equipe de acordo com o período selecionado obrigatoriamente, que 

estão ausentes do ambiente de trabalho na data ou período especificado por algum 

motivo. 

 

 A pesquisa específica poderá se dar pelo nome do funcionário, matrícula SIAPE, 

departamento (unidade administrativa), por cargo, tipo de pessoa (vínculo funcional) e 

em seguida deverá clicar no ícone “Gerar Relatório” . 

 

 

 

Exemplo: 

 

 

 

2.5 No menu “Ajuda” é possível visualizar a versão do sistema e os contatos necessários 

para tirar dúvidas. 
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IV – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente trabalho foi elaborado pela equipe da Coordenação-Geral de Gestão 

de Pessoas – CGESP, no intuito de minimizar as dúvidas frequentes quanto à 

operacionalização do perfil servidor e gerente, do Sistema de Registro Eletrônico de 

Frequência – SIREF. 

 

 

 

Equipe CGESP/SAA/SE/MS 


