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MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INSTRUÇÃO NORMATIVA SSP Nº 006/2016 
 

“Dispõe sobre o controle e frequência dos servidores no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde.” 
Versão: 01. 
Aprovação em: 
Ato de aprovação: Decreto nº. 
Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Saúde. 

 
CAPÍTULO I 

DA FINALIDADE 
 

Art. 1º A presente instrução Normativa tem por finalidade disciplinar o horário de trabalho, o registro da frequência ao serviço, 
os atrasos, e as ausências no horário de expediente; e a utilização do sistema de registro eletrônico de ponto da Secretaria 
Municipal de Saúde de Marataízes, ES, assegurando assim maior agilização, transparência, eficiência e eficácia quanto ao 
acompanhamento das ações da Diretoria de Recursos Humanos, além de otimizar os procedimentos administrativos do 
Poder Executivo. 

 
CAPÍTULO II 

DA ABRANGÊNCIA 
 

Art. 2º A presente Instrução Normativa abrange todas as Unidades da Estrutura Administrativa da Secretaria Municipal de 
Saúde, de acordo com a Lei nº 1.564/2013 artigo 132, alterada pela Lei Complementar nº. 1.682 de 11 de Abril de 2014, Lei 
1304/2010 de 05 de maio de 2010, 1306/2010 de 14 de maio de 2010, 1355/2010 de 14 de dezembro de 2010 e 1358/2010 
de 28 de dezembro de 2010 a saber: 
 

CAPÍTULO III 
DOS CONCEITOS BÁSICOS 

 
Art. 3º Para os fins desta Instrução Normativa, considera-se: 
 
I - Registro de Frequência: o meio pelo qual os servidores públicos municipais registrarão diariamente a respectiva 
frequência, permanecendo no seu local de trabalho executando, contínua e produtivamente, os serviços de que forem 
incumbidos, sendo obrigatório para todos os Servidores efetivos ou não, desta Secretaria Municipal de Saúde, com exceção 
para o Secretário. 
 
II - Ponto Digital: é um programa prático que usa um aparelho para registrar o ponto de entrada e saída dos servidores, 
permitindo que coloque suas digitais sobre o leitor ótico de um aparelho, também conhecido como relógio biométrico, para 
reconhecimento do mesmo; 
 
III - Ocorrências: são acontecimentos de situações anormais, que nessa Normativa serão considerados os erros, problemas, 
descontos ou pagamentos, que acontecem na frequência dos servidores, tais como: faltas, atrasos, saídas intermediárias, 
saídas antecipadas. 
 
IV - Jornada de Trabalho: duração da jornada realizada pelo servidor no local em que exercer suas funções ou atribuições, 
inclusive quando no cumprimento de agenda externa definidas em legislação vigente; 
 
V - Controle de Frequência: Acompanhamento dos registros de frequência dos servidores no exercício de suas funções e 
atribuições funcionais e regimentais. 
 
VI - Escala de Trabalho: distribuição mensal da jornada de trabalho do servidor, observada a carga horária específica do 
respectivo cargo; 
 
VII - Apuração de Faltas: É o somatório das faltas decorrentes da inassiduidade do servidor tendo como referência o período 
correspondente a 30 (trinta) dias. 
 
VIII - Justificativa: é o relato do motivo pelo qual o Servidor se acometeu de situações anormais, justificando o ocorrido em 
formulário próprio. 
 
IX - Faltas Injustificadas: São as ausências do servidor ao trabalho, para as quais ele não apresenta nenhuma justificativa à 
chefia imediata, ocasionando o desconto em sua remuneração, referente ao dia correspondente. 
 
X - Apuração de Atrasos: É o somatório de atrasos decorrentes de impontualidade do servidor, tendo como referência o 
período correspondente a 30 (trinta) dias. 
 
XI - Abono de Falta: ausências justificadas, de acordo com a legislação vigente; 
 
XII - Banco de Horas: cômputo das horas excedentes efetivamente trabalhadas, além da jornada diária, bem como daquelas 
não trabalhadas, computando-se como créditos e débitos; 
 
XIII - Declaração de comparecimento: Documento que justifica a ausência de até 50% das horas não trabalhadas em 
virtude de um atendimento médico ou realização de exames, para tratamento de sua saúde ou acompanhada de pessoa da 
família. 

INSTRUÇÕES NORMATIVAS



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Nº  2074                        MARATAÍZES - ES - 30 de agosto de 2016 - Página 7

MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

 
XIV - Frequência sequencial: Formulário a ser utilizado em caso de falha no sistema eletrônico de pontos, preenchido em 
ordem sequencial de horário de entrada e saída ou em situações que não estejam nesta Normativa. 
 

CAPÍTULO IV 
DA BASE LEGAL E REGULAMENTAR 

 
Art. 4º A presente Instrução Normativa será executada com base nas disposições legais da Constituição Federal de 1988, na 
Lei nº 8.080/90, no artigo 5, § 6º da Lei nº 7.347/85; Lei nº. 1358 de 28 de Dezembro de 2010 que Institui o Plano de Cargos, 
Carreira e Vencimentos dos Servidores da Saúde, na Lei 1304/2010 que dispões sobre a Reestruturação do Programa de 
Estratégia de Saúde da Família, na Lei 1306/2010 que dispões sobre a Reestruturação do Programa de Controle de 
Endemias, na Lei 1355/2010 que dispões sobre o Plano de Carreira e Vencimentos dos Servidores Públicos de Marataízes, 
na Lei Complementar Municipal nº 53 de 09 de Outubro de 1997 e nas Cláusulas Terceira e Quinta do Termo de 
Ajustamento de Conduta - TAC de 05 de Setembro de 2013 acordados com o Ministério Público Estadual, a fim de 
padronizar as condutas relacionadas ao horário de expediente e Horário de trabalho dos Servidores lotados na 
Secretaria Municipal de Saúde de Marataízes, em relação ao Ponto Eletrônico Digital e controle de frequência. 
 

CAPÍTULO V 
DAS RESPONSABILIDADES 

 
Art. 5º Da Secretaria Municipal de Saúde: 
 
I - A instalação dos pontos eletrônicos; 
II - A Manutenção e/ou Substituição em caso de problemas 
III - O Fornecimento de veículo para deslocação do servidor e facilidades de seu cadastramento a fim de apuração da sua 
jornada de trabalho. 
IV - Promover a divulgação e a implementação desta Instrução normativa, mantendo-a atualizada, orientando as 
unidades executoras e supervisionar sua aplicação; 
V - Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com o controle interno, para definir as rotinas de trabalho 
e os respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou expansão; 
 
Art. 6º Da Superintendência de Atenção Primária e Atenção Secundária: 
 
I - Prestar assistência e supervisionar todas as diretorias, coordenadorias, programas e atividades da Saúde, efetuando 
visitas nas unidades levantando necessidades de recursos humanos, equipamentos, infraestrutura e outros. 
II - Emitir relatórios e pareceres em relação aos atos, atividades, programas e serviços relacionados à Saúde, 
responsabilizando-se pelas informações prestadas; 
III - Cadastrar e monitorar os principais problemas diagnosticados pela coordenadoria. 
 
Art. 7º Da Coordenadoria de Atenção Primária e Atenção Secundária. 
 
I - Acompanhar a rotina do servidor referente à sua frequência com preenchimentos de formulários específicos caso haja à 
necessidade de justificar as faltas. 
 
II - Remeter as diretorias primária e secundária todos os relatórios de cumprimentos de metas, bem como os controles de 
frequência devidamente preenchidos e assinados pelos servidores sob sua responsabilidade, em duas vias, mantendo 
sempre uma via arquivada no setor responsável.  
 
Art. 8º Da Diretoria de Atenção Primária e Atenção Secundária. 
 
I – Ao receber as informações e ou problemas relatados das unidades, analisar e tentar resolver os problemas, caso não seja 
possível encaminhar a superintendência respectiva. 
 
II - Realizar ações de informações e dúvidas levantadas pelos servidores abrangidos por essa Instrução Normativa. 
 
III - Encaminhar a superintendência os relatórios oriundos da diretoria, lavrando sua assinatura no respectivo formulário, em 
duas vias, mantendo sempre uma via arquivada no setor responsável. 
 
IV - Fiscalizar o registro e a frequência dos servidores diariamente. 
 
Art. 9º Da Diretoria de Recursos Humanos da SEMUS: 
 
I - Revisar e Divulgar esta Instrução Normativa. 
 
II - Fiscalizar eventualmente as frequências nos locais de trabalho. 
 
III - Orientar e subsidiar aos servidores da Secretaria de Saúde nos procedimentos relativos ao registro e controle do ponto, 
de modo a garantir o fiel cumprimento das jornadas de trabalho fixadas na lei e respeito ao compromisso do servidor com o 
Município. 
 
IV - Fechar mensalmente o registro de ponto dos servidores de cada setor e encaminhar ao setor de Recursos Humanos da 
Secretaria de Administração, a partir do 15º dia útil de cada mês. 
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Art. 10 Do Controle Interno: 
 
I - Prestar apoio técnico na fase de elaboração das Instruções Normativas e em suas atualizações, em especial em 
relação à identificação e avaliação dos pontos de controle; 
 
II - Por meio de atividade de auditoria interna, inspeção e demais procedimentos de controle, avaliar a eficácia da presente 
instrução normativa, propondo a sua alteração para aprimoramento dos controles ou mesmo a formatação de novas 
versões e/ou instruções normativa; 
 
III - Organizar e manter atualizado o manual de procedimentos, em meio documental e/ou em base de dados, de forma que 
contenha sempre a versão atualizada de cada Instrução Normativa. 
 

CAPÍTULO VI 
DOS PROCEDIMENTOS E NORMAS 

 
Art. 11 Da Escala de Trabalho: 
 
I - O servidor deverá cumprir sua Jornada de trabalho, de acordo com a especificidade de cada serviço e estabelecida por Lei 
dentro do horário de expediente da Unidade onde estiver localizado.  
 
II - Toda alteração da escala de trabalho e do cadastro do servidor deverá ser de imediato comunicada ao Setor de Recursos 
Humanos para as devidas alterações e implantações sistema de controle e apuração da frequência. 
 
III - Todas as ocorrências que produzirem desconto em folha de pagamento do servidor e, em função da falta de 
comunicação de alteração de escala de trabalho, serão de responsabilidade do setor ao qual desenvolve suas atividades. 
 
IV - A jornada de trabalho dos Profissionais de Saúde pode ser de, 20, 24, 30 ou 40 horas semanais, conforme fixadas no 
anexo I, da Lei de nº. 1358 /2010 Art. 85. 
 
V - Na acumulação de cargos na Prefeitura Municipal de Marataízes deve ser observado o permitido no inciso XVI do art. 37 
da Constituição Federal, bem como a compatibilidade de horário, tendo como carga horária máxima de 60 (sessenta) horas. 
 
Art. 12 A jornada de trabalho será definida da seguinte forma e o horário de expediente poderá ser alterado mediante a 
necessidade e o interesse do serviço público municipal, e sempre acompanhado pelo setor de Recursos Humanos da 
SEMUS. 
 
I - Diretoria e Superintendência: jornada de 08 ( oito) horas diárias ou 40 (quarenta) horas semanais. 
 
II - Médico Plantonista: jornada de 12 (doze) horas das 07:00 as 19:00 horas. 
 
III - Médico/Consórcio: jornada de 12 (doze) horas duas vezes por semana totalizando 24 (vinte e quatro) horas. 
 
IV - Farmacêutico: Jornada 30 (trinta) horas de segunda a sexta, com eventual complementação da jornada aos sábados. 
 
V - Enfermeiros: Jornada de 120 (cento e vinte) horas com 10 (dez) plantões mensais de 12 (doze) horas cada. 
 
VI - Técnico de Enfermagem: Jornada de 160 (cento e sessenta) horas mensais, com escalas de 12 x 24 e 12 x 70, com 03 
( três) plantões semanais. 
 
VII - Técnico de Radiologia: jornada de 06 (seis) horas diárias, com escala de 06 x 24. 
 
VIII - Higienizador: jornada de 12 X 36, três vezes por semana. 
 
IX – Recepcionista: plantões semanais de 12 x 24 e 12 x 70, 03 (três) vezes por semana. 
 
X - As Áreas Administrativas da SEMUS, da AMA, As Unidades de Atenção Primária e Secundária da Saúde, centro de 
Vigilância Ambiental em Saúde, Farmácia Básica e Complementar, cumprirão expediente de 08 (oito) horas diárias e carga 
horária semanal de 40 (quarenta) horas sendo obrigatório o intervalo mínimo de 01 (uma) hora e máximo de 02 (duas) horas 
intrajornada para descanso e/ou alimentação. 
 
XI - As Unidades de Pronto Atendimento – PAM, Vigilância Epidemiológica e Setor de Transporte funcionarão em regime de 
escala, ininterruptamente, com plantões de 24 (vinte e quatro) horas, inclusive nos finais de semana e feriados. 
 
Art. 13 Horário de Trabalho: 
 
I – O horário de trabalho do servidor será fixado pela chefia imediata em conjunto com as suas respectivas 
Superintendências, de acordo com a necessidade do serviço e interesse público. 
 
II - O registro de frequência deverá ser efetuado dentro do horário determinado para o início do expediente com uma 
tolerância máxima de 15 (quinze) minutos, no limite de uma vez por semana e no máximo 03 (três) vezes ao mês. 
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III - Com relação à obrigatoriedade do registro da entrada e saída do Ponto Eletrônico no intervalo da intrajornada para 
descanso e/ou alimentação, estão desobrigados da marcação os Agente de Endemias e Motoristas do Setor de Transporte 
da Saúde que realizam serviços essenciais e que não possam sofrer interrupção, desde que supervisionados e autorizados 
pela chefia imediata. 
 
Art. 14 Horário Extraordinário: 
 
I - A carga horária relativa ao trabalho extraordinário, plantões extras ou outras atividades deverão ser obrigatoriamente 
registradas separadamente, da jornada habitual de trabalho e autorizadas pelo Secretário da pasta. 
 
II - À fixação do horário de trabalho do servidor público será feito pela Diretoria de Recursos Humanos da SEMUS, podendo 
ser alterada por conveniência da administração, conforme art. 28 da Lei Complementar 053 de 09 de Outubro de 1997. 
 

CAPÍTULO VII 
DO BANCO DE HORAS 

 
Art. 15 Banco de Horas (Decreto-E nº 478, de 19 de Fevereiro de 2016). 
 
I - Fica permitida a realização do banco de horas e a compensação da carga horária extraordinária, de acordo com a 
conveniência e necessidade da autoridade administrativa ou Secretário da pasta; haverá ainda o cômputo no banco de horas 
quando o servidor trabalhar além das horas normais, e que ultrapassem a sua jornada diária. 
 
II - A realização de horas extras não poderá exceder a duas horas diárias, no limite máximo de 180 dias por ano, e será 
solicitada pela chefia imediata do servidor, devidamente justificada, condicionando-se a prévia autorização do Secretário de 
Saúde. 
 
III - O saldo de banco de horas será informado na frequência mensal do servidor, e controlado pelo chefe imediato do 
servidor. 
 
IV - A compensação de carga horária será previamente autorizada e justificada pelas diretorias de Recursos Humanos, de 
transportes, Atenção Primária, Secundária, Vigilância Sanitária, Ambiental, Farmácias básica e Complementar, ao qual 
competem acompanhar a assiduidade e a pontualidade dos servidores, sendo efetivamente compensado pelo Secretário 
Municipal de Saúde. 
 
V - As horas deverão ser compensadas dentro do ano em que foram realizadas, não permitindo a sua conversão em pecúnia, 
ainda que não compensadas no ano. Sempre que houver a compensação das horas, deverá vir apontado na frequência a 
qual período e número de horas se referem. 
 
Art. 16 Banco de Horas será constituído das horas extras não pagas (excedidas), bem como das horas resultantes de faltas, 
saídas antecipadas e atrasos, devidamente justificados, a critério da chefia. 
 
Art. 17 As Horas extras, até o limite previsto em Lei, e as resultantes de faltas, atrasos e saídas antecipadas, devidamente 
justificadas ou autorizadas, serão lançadas no Banco de Horas, como crédito ou débito do servidor. 
 

CAPÍTULO VIII 
DO GERENCIAMENTO DA FREQUÊNCIA 

 
Art. 18 Do Servidor: 
 
I - Registra a frequência, diariamente, observando os critérios e os requisitos estabelecidos nesta Instrução Normativa; 
 
II - É obrigatório o registro de entrada, saída do trabalho, bem como o intervalo de almoço e descanso, pois sua falta indicará 
o descumprimento de sua carga horária, podendo acarretar adoção de medidas legais, exceto quando justificado a falta pela 
chefia imediata em formulário próprio e as hipóteses do art. 3º, inciso III, desta Instrução Normativa; 
 
III – Comunica toda ocorrência e/ou ausência, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para efeitos de organização do serviço e 
da justificativa e protocola junto ao RH da Secretaria de Saúde, no mesmo prazo. 
 
Art. 19 Da Chefia Imediata: 
 
I - Providenciar para que os funcionários registrem a frequência corretamente; 
 
II - Receber dos servidores e analisar os comprovantes de ausência ou falta no trabalho justificadas, e ainda registrar 
ocorrência em formulário próprio e encaminhar a Superintendência até o 2º (segundo) dia útil de cada mês. 
 
III - Apurar toda ocorrência e ausências no trabalho pelos servidores, encaminhando via formulário à Diretoria de Recursos 
Humanos impreterivelmente até o 5º dia útil do mês subsequente; 
Art. 20 Da Superintendência: 
 
IV - Encaminhar até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente para o setor de Recursos Humanos da SEMUS as ocorrências 
registradas em formulário próprio, bem como controle de frequência manual em caso de falha no sistema digital de controle 
de ponto. 
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Art. 21 Da Diretoria de Recursos Humanos: 
 
I - Mensalmente, coletar as frequências do sistema digital de registro de ponto e receber das superintendências os demais 
formulários e em caso de ocorrências, providenciar as medidas cabíveis; 
 
II - Efetuar o fechamento dos dados de frequência no final de cada mês e encaminhar ao Secretário para ciência e assinatura, 
com posterior encaminhamento ao setor de Recursos Humanos Geral dessa Municipalidade, até o 15º dia útil do mês 
subsequente. 

 
CAPÍTULO IX 

DA MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL 
 

Art. 22 Toda movimentação de pessoal deverá ser devidamente documentada e comunicada ao setor de Recursos Humanos 
da SEMUS, para atualização do cadastro do Ponto Eletrônico e da Folha de Pagamento com antecedência de 10 (dez) dias. 
 
Parágrafo único. Para fins deste Manual, movimentação de pessoal é a mudança da lotação do servidor de uma secretaria 
para outra e de uma unidade para outra. 

 
 

CAPÍTULO X 
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Art. 23 Todas as ocorrências e informações não tratadas através do sistema de ponto eletrônico, que possam interferir na 
frequência do servidor, deverão ser encaminhadas a Diretoria de Recursos Humanos da SEMUS, até o terceiro dia útil do 
mês subsequente ao mês de competência. 
 
I - Aos servidores em geral cumpre observar e zelar pelo cumprimento das normas estabelecidas nesta Instrução Normativa, 
e às chefias o controle e fiscalização da frequência sob pena de responsabilidade administrativa.  
 
II - Os casos omissos que a digam respeito ao controle de frequência serão resolvidos por ato do titular da Diretoria de 
Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Saúde e do Secretário Municipal de Saúde. 
 
Art. 24 A inobservância das tramitações e procedimentos de rotina estabelecida nesta Instrução Normativa, sem prejuízo das 
orientações e exigências contidas no Termo de Ajustamento de Conduta - TAC e demais legislações pertinentes, sujeitará 
aos responsáveis as sanções legais cabíveis. 
 
Art. 25 Os esclarecimentos adicionais a respeito desta Instrução poderão ser obtidos junto à Secretaria Municipal de 
Saúde e a Unidade Central de Controle Interno – UCCI que, por sua vez, por meio de procedimentos de auditoria interna, 
aferirá a fiel observância de seus dispositivos por parte das diversas Unidades Executoras. 
 
Art. 26 Outras recomendações não mencionadas nesta Instrução Normativa, deverão ser obedecidas às demais normas 
vigentes. 
 
Art. 27 Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, legais ou técnicos assim o 
exigirem, a fim de verificar a sua adequação aos requisitos do Manual de Elaboração das Normas (Instrução Normativa SCI 
N 001/2013), bem como de manter o processo de melhoria continua. 
 
Art. 28 É parte integrante da presente Instrução Normativa: 
 
a) Anexo I – Ocorrências Legais; 
b) Anexo II – Atestado de Exercício Mensal; 
c) Anexo III – Controle de Frequência Mensal; 
d) Anexo IV – Requerimento de Abono e Falta ao Serviço; 
e) Anexo V – Formulário de Horas Extras e Banco de Horas; 
f) Anexo VI – Controle de Justificativas; 
g) Anexo VII – Protocolo. 
 
Art. 29 Os termos contidos nesta Instrução Normativa não eximem a observância das demais normas competentes, que 
deverão ser respeitadas. 
 
Art. 30 Caberá a Secretaria de Saúde divulgar, cumprir e fazer cumprir as orientações contidas nesta Instrução Normativa. 
 
Art. 31 Esta instrução entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
 

 Marataízes/ES, 13 de Agosto de 2016. 
 
 
 

_______________________________________ 
Paulo Roberto de Paula Júnior 
Secretário Municipal de Saúde 
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ANEXO I 
 
 

 
Ocorrências Legais 

 
Base Legal: Lei nº 53/1997 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Marataízes. 
 
Nº Descrição Período Utilização 

1 Licença Matrimonio 08 Dias Em virtude de casamento civil. 

2 Licença Luto  

05 Dias 

Por motivo de falecimento de cônjuge ou companheiro, pais, madrasta ou 

padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela ou irmãos. 

3 Convocação da 

Justiça 

Conforme 

Convocação 

Conforme documento de convocação enviada pela Justiça. 

4 Serviço Militar 
Obrigatório 

Conforme 
Convocação 

Convocação para o serviço militar e para outros encargos da segurança 
nacional. 

5 Licença para o 

Serviço Militar 
Obrigatório 

Conforme 

Convocação 

Conforme documento de convocação enviada pela Justiça. 

6 Licença à Gestante 180 Dias Mediante atestado médico. 

7 Licença à 

Paternidade 

05 Dias A partir do nascimento do filho. 

 

8 Doar Sangue 1 Dia Por um dia, a cada três meses, para doação de sangue sendo abonado 
mediante protocolização num prazo de 24 horas. 

9 Tratamento de Saúde Conforme 

Atestado 

Nas faltas por incapacidade labor ativa homologada por médico da Medicina 

do Trabalho, quando acima de 06 dias e após o 16º será encaminhado para o 
INSS com um prazo de 24 horas para protocolização. 

 
10 

Atestado de 
Acompanhante 

Conforme 
Atestado 

O servidor público efetivo poderá obter licença por motivo de doença do 
cônjuge ou companheiro, filhos, pais e irmãos, mediante comprovação 
médica com prazo de protocolização de 24 Horas. 

 

11 

Folgas Abonadas 1 Dia Servidor com direito a seis folgas durante o ano, quando não possuir faltas 

injustificadas no exercício anterior, sendo abonada uma por mês mediante 
protocolização no prazo de 48 horas. 

 
12 

Folga de Aniversário 1 Dia 
 

A folga é permitida no aniversário mediante protocolização num prazo de 15 
dias de antecedência. 

 

 
13 

Servidor Estudante Dias de 

Prova 

Será permitido faltar ao serviço sem prejuízo da remuneração, nos dias de 

realização de provas, não comprometendo suas atividades, mediante 
protocolização com antecedência no setor de protocolo com a declaração de 
ensino responsável para a ciência e autorização do Recurso Humano, 

Superintendências, Diretores e Coordenadores. 
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ANEXO II 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
ATESTADO DE EXERCÍCIO MENSAL 

 
Servidor:_____________________________________________________________________ 
 
Setor: ________________________Mês_________________Ano: ____________ 
 

Nº SERVIDOR LOTAÇÃO FUNÇÃO DIAS TRAB. FALTAS ABONOS ATESTADOS OBSERVAÇÕES 

01         

02         

03         

04         

05         

06         

07         

08         

09         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

26         

27         

28         

29         

30         

31         

 
____________________________________ 

Assinatura e carimbo 
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ANEXO III 
 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES 
CONTROLE DA FREQUÊNCIA MENSAL 

 
Nome:____________________________________________________________________ 

Cargo:_________________________________ 

Setor: ______________________________   Mês/Ano: _______________/_______ 
 

Dia Entrada Saída Entrada Saída Assinatura Observação 

01 : : : :   

02 : : : :   

03 : : : :   

04 : : : :   

05 : : : :   

06 : : : :   

07 : : : :   

08 : : : :   

09 : : : :   

10 : : : :   

11 : : : :   

12 : : : :   

13 : : : :   

14 : : : :   

15 : : : :   

16 : : : :   

17 : : : :   

18 : : : :   

19 : : : :   

20 : : : :   

21 : : : :   

22 : : : :   

23 : : : :   

24 : : : :   

25 : : : :   

26 : : : :   

27 : : : :   

28 : : : :   

29 : : : :   

30 : : : :   

31 : : : :   

 
___________________________                     _________________________________ 

Assinatura do Gestor                                                    Assinatura do Servidor 
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ANEXO VI 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

Requerimento de Abono de Falta ao Serviço 
 

EXMO. SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE MARATAÍZES, requerente abaixo qualificado, em conformidade com o que 
preceitua a Lei nº 053/1997, vem requerer abono de faltas. 
 

Nome do Servidor  

Secretaria  

Setor de Trabalho  

 

Requeiro abono de falta pelo período abaixo, face ao motivo exposto: 

Período de abono   
De: _____/_____/____ A: _____/____/_____ 

 

 
Motivo (Assinalar com X)                                                                                                                                                                                      

 Tratamento de Saúde  Licença Paternidade 

 Tratamento de doença de pessoa da 
família 

 Parto ou adoção 

 Obrigação do serviço militar  Tratar de interesse particular 

 Acidente de trabalho  Afastamento do cônjuge ou companheiro 

 Atividade política  Outros: 

 
Justificativa: 

 

 

                                                                

 

 
Marataízes-ES, ___de ___________ de 2016. 

                                                                                                                             

__________________________________________ 
Assinatura do servidor 

 

 Deferido  Indeferido  

No caso de indeferimento Motivo: 

 

                                       

 

 
Marataízes-ES, ___de ___________ de 2016. 

 

                                              ____________________________________________________ 
Chefia Imediata 

Obs.: Os prazos em dias úteis para folga são de: 5 dias para folga Tratar de interesse particular, 15 dias para aniversário, 

férias. 
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ANEXO V 

 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

Formulário de Certificação de Trabalho Extraordinário e Horas Extras 

 

SECRETARIA: CARGO: 

NOME DO SERVIDOR MÊS DE REFERÊNCIA: 

 

Dia 

Descrição das atividades 

desempenhadas pelo servidor 
em trabalho extraordinário 

HORÁRIO DE 

TRABALHO 

TRABALHO 

EXTRAORDINÁRIO 
ASSINATURA DO SERVIDOR 

Entrada Saída EntradaSaída Hora Extra  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 Certificamos para as providências que o servidor acima qualificado desempenhou serviço extraordinário após a jornada de    

 trabalho definida nos respectivos planos de carreiras e de vencimentos. 
 
  Data:____ de ____________________ de 2016 

 

 
      ______________________________                                           _____________________________ 

                     Chefia Imediata                                                                        Secretário Municipal Saúde 
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ANEXO VI 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
CONTROLE DE JUSTIFICATIVAS 

 
Nome:_______________________________________________________________________  
Jornada/Escala:_______________________________________________________________ 

Cargo: ______________________     Lotação: _____________              Mês___________________ Ano:_______________ 
 

Dia Entr. Saída Entr. Saída Justificativa Protocolo Ass. Chefia 

01        

02        

03        

04        

05        

06        

07        

08        

09        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

28        

29        

30        

31        
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ANEXO VII 
 
 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES 
 
 
 

Protocolo Nº: ____________ 
 
Assunto:    ___________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Data: _____/_____/_____ 
 

Solicitação: __________________________________________________________________________________________ 
 
Período: _____________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
Responsável pelo RH 

 
 
Obs.: Protocolo somente para folgas, férias, faltas, atestado, abonos e outros assuntos correlacionados. 


