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PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

Manual do Perfil Gerente
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PONTO BIOMÉTRICO

Para melhor ajudar você, servidor público, com PERFIL DE GERENTE, entender, acessar, deferir ou indeferir as
justificativas, lançar férias e afastamentos, enviar horas negativas e positivas para o banco de horas, e ao final, fechar o ponto
biométrico dos servidores que estão sob sua análise, demonstraremos detalhadamente todos procedimentos, para que de maneira
segura, realize todos os procedimentos de maneira satisfatória.
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Login no Sistema do Ponto

O acompanhamento do registro do ponto será feito no link disponível no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Divinópolis
(www.divinopolis.mg.gov.br), pelos navegadores Internet Explorer ou Mozilla Firefox.
Login No Sistema Do Ponto
Entre com sua matrícula no campo usuário.
Entre com sua senha , senha padrão é 1234567
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1 Ponto
Tela inicial com seis abas
1.2.1 Escala Agendada
Em escala agendada é possível fazer o agendamento dos dias trabalhados para um período que se deseja.

6
Basta entrar com a data inicial e final, depois clique em Adicionar, entre com nome do usuário ou matrícula ou simplesmente clique em Pesquisar que irá
aparecer os Servidores ligados ao Gerente.
Após selecionar o Servidor clique em Adicionar.
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Depois dê um duplo clique no Usuário e monte a escala informando os dias de trabalho com o horário e os dias de folga.
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Para cada dia do mês é necessário informar se é dia de trabalho ou de folga (nos dias de trabalho é necessário informar o horário de trabalho)
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2 Movimentação
2.3.1 Extrato de Banco de Horas
Nesta tela é possível ver o que foi lançado de horas extras para o Servidor e também lançar manualmente horas extras.
Para isso basta informar o Servidor a data inicial e pesquisar (Campos em asteriscos são obrigatórios a serem preenchidos)
Obs. O lançamento manual só é permitido em casos onde não é possível realizar de outra forma, sendo obrigatório detalhar o motivo do lançamento.
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Para lançar manualmente horas extras, dê um clique em Lançamento Manual, preencha com as informações incluindo uma justificativa que deixe claro o
motivo do lançamento.

Nota: Situações que tornam necessários o lançamento manual de Banco de Horas.
 Ponto facultativo em que o Servidor trabalhou (lançamento deve ser feito dentro do mês em que foi gerado, não será aceito posteriormente).
 Complemento de horas. Ex: servidor trabalhou 1x1,5 (um dia e ganhou um dia e meio de folga).
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2.4 Controle de Afastamento
Aqui é possível lançar o afastamento do Servidor e fazer alterações em um afastamento já lançado.
Para lançar um afastamento é necessário preencher os campos obrigatórios e definir como os dias trabalhados no período serão considerados.
Depois de preencher com as informações clique em Salvar.
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Note que no espelho de ponto o período de afastamento aparece na cor laranja.

Obs. Não lançar por aqui as faltas que serão enviadas para o banco de horas, umas vez que o Controle de Afastamento abona o período informado.
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No caso de alteração de um afastamento já lançado ou exclusão em vez de colocar as informações na tela inicial, deverá primeiramente clicar em pesquisar
e depois entrar com o Servidor que deseja alterar ou excluir.
Abaixo é possível ver todos os lançamentos já realizados, caso queira excluir um afastamento, clique na linha correspondente e depois no botão excluir,
caso seja uma alteração dê um duplo clique e a janela para edição será aberta ou selecione a linha e depois clique em editar, depois das alterações clique
no botão salvar.
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2.5 Espelho de Ponto
Aqui é onde o Gerente vai analisar o espelho de ponto dos Servidores, fazer as aprovações de justificativas, corrigir os horários, enviar as faltas para banco
de horas, aprovar horas extras tanto para pagar como para envio ao banco de horas, etc.
Nesta janela temos 7 botões.
Pesquisar: Pesquisa o período e imprime espelho de ponto do Servidor.
Editar Linha: Selecione uma linha e clique em editar e uma janela de edição abrirá.
Abrir/Fechar Ponto: Abre e Fecha o Ponto do Servidor (ponto fechado o período fica com um cadeado no início do dia, função abrir está desabilitado)
Reapropriação: Serve para organizar as marcações no ponto do Servidor em um período específico.
Saldo de Horas: Informa o saldo disponível.
Abonar Intra Jornada: Não usado.
Aprovar Horas: Aprovar horas extras para pagamento em Pecúnia ou envio para Banco de Horas.
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2.5.1 Carga Horária de Trabalho
2.5.2 Carga Horária de Trabalho Diária.
Esse é o tipo de carga horária mais utilizada, onde a carga horária é definida com a mesma quantidade de horas todos os dias da semana.
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2.5.3 Carga Horária de Trabalho Semanal
Como podemos observar na figura abaixo a carga horária semanal inicia na segunda feira e termina no domingo.
Uma carga horária será semanal quando a carga horária diária não for igual todos os dias. Ex: na figura abaixo os dias 13, 14, 15, 16, 17/06.

Carga horária semanal

Carga horária trabalhada na semana

Hora extra da semana
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2.5.4 Aceitando Justificativa do Servidor
Após localizar o Servidor e informar o período que deseja apurar, comece por observar as entradas e saídas e se estão todas registradas.
Observe que no dia 17/08, não houve registro da Saída 2, note ainda que existe um triangulo com um ponto de exclamação no início do dia em questão.

Dêum duplo clique na linha do dia em questão e uma janela se abrirá, note que ela já abriu na Saída 2; agora você poderá aceitar a justificativa ou negar.
Escolha a justificativa que mais se aproxime do que foi solicitado e preencha a descrição informando a hora de saída cadastrada para o Servidor.
Feito isso é só clicar em Atualizar.
Nota: Para saber o horário cadastrado dê um clique na aba Informações.
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Outro exemplo: O Gerente poderia, nesse caso, abonar as horas em vez de colocar o horário cadastrado para o Servidor, para isso, depois de aceitar a
solicitação do Servidor na Saída 2, clique na aba Dia Todo, coloque a Justificativa e clique em Atualizar.
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Outro Exemplo: Aceitar Justificativa e colocar horário informado pelo Servidor
No dia 26/08 o Servidor fez uma solicitação informando que se esqueceu de registrar o ponto informando e a hora que ocorreu a sua saída.
Nesta situação basta informar o horário no campo de Horário de Saída 1, depois marcar Aceitar e selecionar a justificativa que corresponda a solicitação.
Neste caso, a justificativa adequada é Esqueci de Registrar e depois clicar em Atualizar para salvar as alterações.
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2.5.5 Mover e Excluir Uma Marcação
Observe que no dia 25/8 houve 5 registros;
Nesta situação após analise ou através da justificativa do servidor, ficou definido que a marcação da Saída 1 esta errada sendo necessário excluir e em
seguida mover as demais marcações para seu devido lugar.
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Primeiro vamos apagar a marcação errada na Saída 1, depois vamos na Entrada 2 e mover a marcação para Saída 1 clicando na setinha verde conforme
figura abaixo.
Caso solicite uma justificativa, entre com a justificativa de Marcação Movida e coloque uma descrição, depois de feito clique em atualizar.
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2.5.6 Aprovar Horas Extras
Será possível aprovar horas extras tanto para pagamento em pecúnia como para Banco de Horas.
Primeiramente clique no botão Aprovar Horas. Ao fazer isso você deve definir se as horas a serem aprovadas serão para pagamento em pecúnia ou se as
mesmas deverão ser enviadas para o banco de horas.
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2.5.6.1 Pagamento em Pecúnia.
Como determinado, faremos a aprovação para pagamento em Pecúnia;
Após clicar no botão Aprovar Horas, abrirá uma janela com os dias em que foram feitas horas extras, vamos supor que queremos aprovar a hora extra do
dia 01/08. Assim, poderemos marcar conforme abaixo ou poderá informar no campo a direita a quantidade que deseja aprovar. Logo, entendemos que
aprovação poderá ser feita parcial, somente o que se deseja e não toda a hora extra gerada no dia.
Feito isso clique em Aprovar.
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Depois da tela atualizada, arraste a barra de navegação até o final e note que os minutos aprovados foram lançados na aba 50%, essa aba corresponde ao
que será pago em pecúnia para o Servidor.
Nota: Na Aba Relatórios é possível obter um relatório com as horas extras aprovadas que serão pagas em pecúnia para o Servidor. Ver figura 3 item 5.2.11
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2.5.6.2 Enviar Horas Extras Para Banco de Horas.
Esta etapa é uma continuação da aprovação de Horas Extras, por isso, devemos seguir todas as etapas do item 2.5.6 até aqui.
Pressupondo que já foram feitas todas as etapas anteriores, continuaremos com o exemplo, depois de aprovar as horas extras, as mesmas passaram para a
coluna de 50% temos uma nova etapa, sendo assim vamos pegar como referência novamente o dia 01/08. Lembrando que foi aprovado 0h23 (vinte e três
minutos) e agora precisamos enviar para o Banco de Horas, assim vamos dar duplo clique na linha do dia 01/08 onde abrirá uma janela, depois, clique na
aba Lançamento; note que os minutos aprovados aparecem na coluna Extra 50%
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Agora preencha conforme abaixo e clique na setinha preta.
Nota: Caso seja necessário enviar apenas uma parte dos minutos aprovados para o banco de horas e o restante for pagar em pecúnia, poderá fazer nesta
tela, mas lembre-se, depois deste ponto não será possível desfazer, sendo necessário ligar para o Suporte para corrigir a ação.

28

Ao dar um clique na setinha preta, será enviado para o Banco de Horas ficando como na figura abaixo, depois é só clicar em Atualizar para salvar as ações.
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2.5.6.3 Aprovar Hora Extra em Dias Não Úteis.
Para aprovação de horas extras no Sábado, Domingo e Feriado, devemos seguir os procedimentos do item 2.5.6 até aqui.
2.5.6.4 Aprovar Hora Extra em Dia Facultativo.
Aprovação de hora extra em Dia Facultativo, como o próprio nome já diz é Facultativo, a partir do momento que houve registro de marcações ele deixa de
ser facultativo.
Como proceder para aprovar como extras as horas trabalhadas nesse dia? A solução será lançar de forma manual conforme item 2.3.1
2.5.6.5 Aprovar Hora Extra em Afastamento.
Embora o sistema conte com a opção de definir como o registro de marcações será considerado na hora de lançar um Afastamento, o mesmo encontra-se
desabilitado, para tanto é necessário proceder com o lançamento manual das horas conforme item 2.3.1
2.5.6.6 Enviar Horas de Falta Para Banco de Horas.
Como podemos ver na figura abaixo no dia 04/08. Na coluna Horas Falta o Servidor possui -00:06 (seis minutos) de falta na sua carga horária diária.
Para envio ao Banco de Horas, dê um duplo clique na linha correspondente ao dia 04/08 uma janela se abrirá, depois clique na aba Dia Todo e clique na
setinha de justificativa colocando a Justificativa: BANCO DE HORAS. Depois de feito, clique em Atualizar.
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Para verificar os lançamentos feitos no Banco de Horas, clique no botão Saldo de Horas. Abrirá uma janela com campos informativos.
- Saldo Anterior: (anterior ao período pesquisado)
- Movimento do Período: (lançamentos feitos no período pesquisado)
- Saldo do Período: (Saldo após os lançamentos no período pesquisado)
- Saldo Atual: (Saldo geral do Banco de Horas)
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2.5.6.7 Abono Parcial
Será possível realizar abono parcial de faltas.
Ex. O Servidor possui uma carga horária de 08:00 horas dia. No dia 30/08, trabalhou ininterruptamente 07:00 horas, porém foi gerado 02:00 horas de falta,
visto que o sistema gera automaticamente 01:00 hora de intervalo, sendo necessário abonar 01:00 hora de falta e enviar 01:00 hora de falta para o banco
de horas para negociação futura.
Para isso dê um duplo clique no dia em questão e ao abrir a janela de edição clique na aba Dia Todo, depois clique na setinha de justificativa e coloque a
justificativa: ABONO PARCIAL, Aut. Da Chefia, Descrição Detalhada. (não se esquecer da descrição) Depois no campo Abono Parcial informe a quantidade
de horas que irá abonar e clique em Atualizar.
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Novamente na linha do dia 30/08 dê um duplo clique na aba Lançamento e no canto esquerdo na linha Horas Falta coloque a hora que ira enviar para o
Banco de Horas e finalize clicando em Atualizar.
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2.5.6.8 Visualizar e Imprimir Espelho de Ponto do Servidor
Após selecionar o Servidor e informar o período desejado, clique na setinha do botão pesquisar, depois em Visualizar. Uma janela do navegar abre
carregando o espelho de ponto do Servidor.
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Na tela abaixo podemos ver o espelho de ponto do Servidor
Para imprimir dê um clique no ícone impressora no canto esquerdo da tela.
Nota: Na parte inferior trás o resumo do espelho de ponto do período.
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2.6 Meu Espelho de Ponto
Esta janela é semelhante a que o gerente utiliza para ver o ponto dos servidores Ligados a ele, a diferença é que aqui o Gerente vai visualizar seu próprio
ponto e fazer solicitações de justificativas.
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3.1 Alterar Senha
Aqui é possível alterar a senha, para isso basta informar a senha atual e preencher a nova senha confirmando. Feito isso clique em Salvar.
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4.1 Calculadora
Cálculos simples de Horas
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5 Relatórios.
Embora existam vários tipos de Relatórios vamos enfatizar apenas dois.
5.2.11 Relatório com Banco de Horas.
Conforme figura abaixo, clique na opção Com Banco de Horas.
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Abrirá uma janela onde o Gerente deve entrar com a matrícula e o período e clicar em Gerar Relatórios.
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Abrirá uma janela para impressão, dê um clique na impressora no canto esquerdo superior da tela e siga os passos para imprimir.

Total de hora extra para pagamento em pecúnia

Quantidade de horas noturnas gerada para pagamento

Saldo de Banco de Horas do Período

Horas falta para descontar em pecúnia
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5.2.13 Relatório do Servidor.
Após abrir a janela e preencher com as informações siga procedimento semelhante o item 5.2.11
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6.1 Ajuda do Sistema
Aqui encontramos algumas informações relacionadas com a parte técnica do Sistema em arquivo PDF.
Considerações Finais:
Esse manual visa trazer algumas informações básicas para que o Gerente consiga fechar o ponto de maneira satisfatória. Além dessas informações,
sugerimos ao Gerente seguir um roteiro para não se perder nas etapas, assim segue um exemplo:
 Selecionar Servidor
 Informar o período de analise
 Observar no lado esquerdo as marcações e ver onde precisam de ajustes, justificativas, etc.
 Lançar Afastamentos se necessário
 Na coluna Horas Faltas, Enviar para Banco de Horas as horas falta (trabalhando o sistema debito / crédito no Banco de Horas)
Nota: Esta coluna no fechamento do ponto do servidor deve estar Zerada, exceto quando enviar as faltas para descontar na folha de pagamento do
servidor.
 Aprovar as horas extras para pagamento em Pecúnia autorizada previamente pela chefia imediata a qual esta subordinada a sua Secretária.
 Aprovar as horas extras para Banco de Horas (trabalhando o sistema debito / crédito no Banco de Horas)
 Informar o Servidor que seu ponto já foi analisado para que possa fazer algum ajuste se necessário
 Fechar o ponto do Servidor. (Clique no botão Abrir/Fechar Ponto)

