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PORTARIA N.º 180 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2019.  

PUBLICAÇÃO DE ATO NORMATIVO INTERNO PARA REGISTRO DO PONTO E 

CONPENSAÇÃO DE HORAS DA CODEMAR, REFERENTE AO PROCESSO 

ADMINISTRATIVO N.º 0028509/2019.  

 

 

NORMATIVO INTERNO PARA REGISTRO DO PONTO E COMPENSAÇÃO DE HORAS 

ACORDADAS DE FORMA INDIVIDUAL ENTRE O FUNCIONÁRIO E A CODEMAR 

 

A CODEMAR, na busca para a modernização e aprimoramento no controle do registro 

do ponto de seus colaboradores, irá implantar o relógio de ponto biométrico. O relógio de ponto 

biométrico é um dos métodos mais eficazes na apuração da jornada de trabalho. Por meio de 

um equipamento amparado pela portaria MTE nº 1.510/2009, os gestores poderão controlar o 

ponto de seus subordinados, trazendo o benefício de controle da carga horária de acordo com 

a legislação, de modo que o funcionário não pratique o excesso de trabalho. 

Diante disso, a CODEMAR estabelece os procedimentos para a realização do registro do 

ponto: 

1. O funcionário deverá registrar obrigatoriamente seu horário de trabalho;  

2. O funcionário deverá respeitar obrigatoriamente o horário acordado em seu contrato 

formal de trabalho com a CODEMAR; 

3. Todo funcionário deverá registrar o ponto uma vez no horário de entrada e uma vez no 

horário de saída e também em seu intervalo de almoço; 

4. Fica estabelecido que o horário de almoço é de 1 hora e que na CODEMAR este horário 

poderá ocorrer no intervalo entre 12h e 14h a fim de otimizarmos os fluxos de trabalho da 

empresa; 

5. Nenhum funcionário está autorizado a fazer horas extras sem a ciência por escrito de seu 

superior imediato; 

6. É responsabilidade de cada gestor fazer o acompanhamento e correção semanal do registro 

de ponto de seus funcionários; 

7. O gestor tem autonomia para tratar o ponto de seus funcionários a partir de acordos entre 

as partes e diante de suas realidades, no entanto, todos os gestores tem a obrigação de 

mensalmente apresentar relatório geral do ponto eletrônico de seus funcionários, extraído 

do próprio sistema, à Diretoria de Administração e Finanças; 

8. Nenhum funcionário poderá exceder e nenhum gestor poderá autorizar que se exceda mais 

de 10 horas por dia de serviço; 

9. Nenhum funcionário poderá exceder e nenhum gestor poderá autorizar que se exceda mais 

de 40 horas semanais; 
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10. Não excedendo as 40 horas semanais, o gestor terá 07 (sete) dias corridos para exigir do 

funcionário a compensação de horas nos casos em que este não cumpra com sua obrigação 

de respeitar seu horário previamente estabelecido. Na hipótese de descumprimento por 

parte do funcionário, não se afasta a possibilidade de aplicação das sanções previstas no 

item 14; 

11. A compensação de horário será feita preferivelmente na mesma semana e em acordo entre 

o gestor e o funcionário; 

12. É responsabilidade individual de cada um guardar os comprovantes do registro eletrônico 

de ponto; 

13. A tolerância a atrasos determinada pela lei são de 5 (cinco) minutos na entrada e 5 (cinco) 

minutos na saída; 

13.1. Em casos esporádicos de atraso o funcionário deverá: registrar seu ponto, 

mesmo fora do tempo de tolerância, e ao final do dia, fazer a compensação do horário;  

13.2. Em casos esporádicos de saídas antes do seu horário regular o funcionário 

deverá: registrar seu ponto, mesmo fora do tempo determinado, e, fazer a 

compensação no dia imediatamente seguinte de trabalho; 

13.3. Em casos esporádicos de saídas após o horário regular de serviços, os 

funcionários deverão: possuir autorização por escrito de seu superior para a realização 

do horário excedente, seguir as normas de acesso da empresa, compensar no dia 

seguinte ao horário excedido;  

14. O funcionário que fizer serviços em horários extraordinários sem a autorização da chefia 

imediata, não seguir as regras aqui estipuladas e não compensar seu horário como 

determina este regulamento estará sujeito a sanções gradativas previstas nas Políticas de 

Recursos Humanos da Codemar: 

14.1.1.  Repreensão, aplicada verbalmente e reduzida a termo; 

14.1.2.  Advertência, aplicada por escrito; 

14.1.3.  Suspensão disciplinar, visando punição pela violação das regras de trabalho 

e/ou não cumprimento do dever funcional conforme previsto no contrato de 

trabalho; 

14.1.4.  Demissão por justa causa, conforme alíneas b e h do artigo 482 do decreto nº 

5.452/43; 

15. No caso de impossibilidade de registro do ponto ou ausências de marcação no ponto, o 

funcionário deverá apresentar suas justificativas e documentos comprobatórios ao superior 

imediato para que se faça o tratamento do ponto diretamente no sistema; 

16. São tipos de justificativa da ausência de marcação no ponto: 

16.1. Esquecimento de marcação; 

16.1.1. Não deverá haver mais que 5 (cinco) esquecimentos de marcação dentro do 

mês, em caso de reincidência o funcionário poderá sofrer as sanções, conforme 

item 13 deste procedimento; 

16.2. Falta justificada, ou seja, através de documentos que deverão ser entregues no 

primeiro dia de retorno ao trabalho ao Departamento Pessoal, como exemplo, 

atestados médicos/odontológicos, intimações judiciais, demais documentos previstos 

no artigo 473 do decreto nº 5.452/43; 
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16.3. Treinamento/cursos externos, mediante apresentação dos comprovantes; 

16.4. Apoios/atividades externas; 

16.5. Declarações de comparecimento/horas; 

17. As justificativas deverão ter a ciência do superior imediato e serem apresentadas ao setor  

de Departamento Pessoal; 

18. Os casos omissos serão analisados pelos setores competentes e incorporados a este 

documento. 
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