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REGULAMENTO DE JORNADA DE TRABALHO 
 
DAS DEFINIÇÕES 
 

1. O regulamento de controle de jornada visa revitalizar o manual de 
procedimentos internos (MPI) – Controle de Jornada de Trabalho. 

2. O regulamento tem por objetivo orientar os colaboradores da instituição 
sobre a jornada de trabalho. 
 

DO REGISTRO DO PONTO 
 

3. Ficam obrigados ao registro dos horários de entrada e saída desta empresa 
todos os empregados que não ocuparem cargos de gerência, ou realizarem 
constantemente trabalhos em campo. 

4. As ausências de marcações deverão ser informadas ao superior imediato 
logo após a identificação do ocorrido. 

5. O empregado realizará quatro marcações de ponto diariamente: no início da 
jornada de trabalho, na saída para o intervalo de almoço, no retorno do 
intervalo de almoço e no término da jornada de trabalho. 

6. Fica expressamente proibida a permanência no local trabalho após a 
marcação de sua saída. 

7. Empregados que realizarem trabalhos em campo (fora da sede da empresa) 
terão que realizar o controle de sua jornada na plataforma Pontomais  
(https://app.pontomaisweb.com.br). 

8. A tolerância para registro de ponto no início e término de suas atividades é 
de até 10 (dez) minutos. 

 
DA DEFINIÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO 

9. A jornada de trabalho será de 8 (oito) horas, que deverão ocorrer no intervalo 
entre às 7h e 19h. 

10. O gestor tem autonomia para definição dos horários de trabalho de sua 
equipe. 

11. A jornada de trabalho deve iniciar e encerrar em horas exatas, por exemplo 
das 07h às 16h ou das 09h até 18h; 

12. O intervalo para almoço será de uma hora e poderá ocorrer das 11h até 
14h30. 

13. Para as áreas de relacionamento com associado/cliente, é importante 
observar: 

a) Definir horários de almoço que considerem a cobertura de 
atendimento nos horários de pico, ou seja, almoçar nos horários com 
menor fluxo de cooperados; 
b) O atendimento deve estar sempre disponível. 

14. O empregado poderá solicitar a flexibilização da sua jornada de 
trabalho, desde que atenda os seguintes critérios: 
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a) Não prejudique os processos de sua unidade; 
b) Estejam no intervalo das 07h até as 19h; 
c) Harmonizem com os horários dos demais integrantes da equipe, bem 

como com as atividades sob sua responsabilidade. 
15. A solicitação de flexibilização de jornada de trabalho será realizada por meio 

do formulário modelo (anexo I) e deverá ser aprovada pelo gestor. 
 
DAS HORAS EXTRAS 

16. Será considerado como hora extra todo o trabalho realizado fora da jornada 
diária de trabalho do empregado, inclusive aos finais de semanas e feriados. 

17. Toda a realização de trabalhos extraordinários deverá ter prévia autorização 
do gestor, devendo o mesmo enviar justificativa para realização do mesmo. 

18. Em situações excepcionais será permitida a realização de trabalhos sem 
prévia aprovação, devendo o gestor da área encaminhar justificativa para 
realização da mesma. 

19. A realização de horas extras ocorrerá sempre que o empregado realizar 
qualquer tipo de trabalho acima de 10 (dez) minutos antes do horário de 
entrada e 10 (dez) minutos após o horário de saída contratado. 

20. O empregado deverá respeitar o limite de até 2 (duas) horas diárias para 
realização de horas extras. 

21. As solicitações, justificativas e abonos, serão realizadas diretamente pelo 
empregado e gestor na plataforma Pontomais 
(https://app.pontomaisweb.com.br). 

22. No mínimo mensalmente, o gestor deverá avaliar a quantidade de horas 
extras realizadas pela sua equipe para realizar as orientações e ajustes 
necessários. 

23. As horas extras realizadas sem autorização são informadas para o superior 
imediato para que envie justificativa sobre o ocorrido, não havendo 
justificativa o empregado estará sujeito as penalidades descritas no título - 
Penalidades. 

24. Todas as horas extras realizadas serão computadas automaticamente para 
o banco de horas. 

DO BANCO DE HORAS 
25. É fundamentado pela lei 9.604/98 e encontra-se regulamentado no acordo 

coletivo. 
26. As horas extras serão ponderadas para inclusão no banco, conforme 

acréscimo previsto em lei ou acordo coletivo.  
27. Horas extras realizadas serão compensadas com a jornada de outro dia de 

trabalho.  
28. A utilização das horas do banco deve ser previamente autorizada pelo 

superior imediato. 
29. Excepcionalmente, o gestor poderá justificar e autorizar a compensação de 

atrasos ou ausências do empregado no banco de horas existente. 
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30. Para utilização do banco de horas para emendas de feriados, os 
empregados deverão possuir saldo no banco de horas suficientes para a 
compensação acumulados há mais de 30 (trinta) dias da solicitação.  

31. O limite para compensação de horas será de 120 (cento e vinte) dias. Se 
não respeitado prazo estipulado, as horas pendentes no banco serão 
indenizadas.  

32. Será de responsabilidade do gestor orientar o cumprimento da 
compensação das horas do banco dentro do prazo.  

 
DOS ATRASOS E SAÍDAS ANTECIPADAS 

33. O empregado fará jus a uma tolerância de 10 (dez) minutos diariamente para 
descontos de atrasos na entrada ou saídas antecipadas ao serviço. 

34. Para efeito de descontos será considerado todo o atraso e saída antecipada 
que exceda 10 (dez) minutos do horário. 

35. Descontos referentes aos atrasos e saídas antecipadas sofrem projeção 
sobre o descanso semanal remunerado. 

 
DAS AUSÊNCIAS E ATESTADOS 

36. O empregado que, por alguma finalidade, faltar ao trabalho deverá 
apresentar justificativa valida logo que retornar ao trabalho. 

37. Serão consideradas ausências legais: 

Motivo Comprovante Período 

Doença do 
empregado ou 
acidente de 
trabalho. 

Atestado Médico 
Até 14 (quatorze) dias 
consecutivos. 

Morte de 
ascendente, 
descendente, 
cônjuge, filhos, 
sogro ou sogra. 

Certidão de óbito 
Até 2 (dois) dias 
consecutivos. 

Nascimento de 
filho(a) 

Certidão de nascimento 

5 (cinco) dias 
consecutivos para pai, e 
120 (cento e vinte) dias 
consecutivos para mãe. 

Doação de sangue Atestado 
1 (um) dia a cada 12 
(doze) meses. 

Alistamento Eleitoral Protocolo ou Título Até 2 (dois) dias úteis. 

Serviço militar por 
convocação 

Declaração Dia da convocação. 
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Casamento Certidão 3 (três) dias consecutivos. 

Exames Escolares 
(vestibular) 

Declaração, com aviso 
prévio de 30 (trinta) dias 

Dias do exame. 

Exames preventivos 
ao cancer 

Atestado Médico ou 
declaração 

Até 3 (três) dias a cada 12 
(doze) meses. 

38. Os atestados médicos que devem constar: 
a) período de afastamento; 
b) carimbo e assinatura do médico;  
c) número do CID. 

39. Em casos de acidente ou afastamento por doenças, o atestado deve ser 
apresentado em até 48 (quarenta e oito) horas. 

40. Durante a saída ou chegada após atendimento médico, deverá ocorrer o 
registro do ponto. 

41. Ausências sem qualquer tipo de comprovação será considerada falta grave 
e o empregado estará sujeito as penalidades descritas no título - 
Penalidades. 

42. Ausências em decorrência de participação em assembleias, visitas ou 
reuniões em locais fora da sede da empresa deverão ser comunicadas ao 
gestor que registrará a atividade externa na plataforma Pontomais 
(https://app.pontomaisweb.com.br).  

DAS PENALIDADES 
 

43. O empregado que descumprir qualquer uma das regras estabelecidas 
estará sujeito as penalidades:  
a) advertência verbal;  
b) advertência escrita;  
c) suspensão.  

 
VIGÊNCIA 
 

44. Este regulamento foi aprovado em reunião da Diretoria de 10/4/2019 e 
entrará em vigor após sua publicação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

C 

 

CIC 75/2019 

ANEXO I 
 

Definição de Jornada de Trabalho 
 

Nome: Matrícula: 

Cargo: Unidade: 

Horário de trabalho atual: 

Horário de trabalho solicitado: 

 
Justificativa da solicitação 

 

Data: Solicitante: 

 
Parecer do Gestor 

 

Data: Gestor: 

 
 
Gestão de Pessoas 

Ciente em: 

Assinatura: 

 
 

 


