
Orientações sobre escalas de trabalho no sistema PontoMag 
 

Considerando a obrigatoriedade da divulgação, por meio do Portal da Transparência, da relação 
de servidores com seu respectivo horário de trabalho e considerando, ainda, que foram detectadas 
várias escalas de trabalho inexistentes e/ou lançadas de forma incorreta, gerando questionamentos 
internos e externos quanto à veracidade dessas informações e considerando, também, que as escalas de 
trabalho são utilizadas para compra e distribuição de vale-transporte, solicitamos que sejam observados 
os pontos a seguir no lançamento das escalas de trabalho no sistema de ponto digital: 

 
1. Data final da escala - a data final da última escala, ou seja, a escala vigente, deve ser, 

obrigatoriamente, 31/12/2999; 
 

LANÇAMENTO INCORRETO LANÇAMENTO CORRETO 
 

 
 

 

 

 
2. Intervalo sem escala - Ao alterar uma escala de trabalho, a data final da escala anterior 

deve, obrigatoriamente, ser um dia anterior ao início da próxima escala, ou seja, ser uma continuação. 
Não deve ser deixado um período sem escala; 

 
LANÇAMENTO INCORRETO LANÇAMENTO CORRETO 

 

 

 

 
 

3. Escalas no mesmo período - Não deve existir mais que uma escala de trabalho no mesmo 
período ou em parte dele. Cuidar para que quando uma nova escala iniciar, a outra tenha como data 
final o dia imediatamente anterior. Como exemplo de lançamento errado: uma nova escala que iniciaria 
em 15/03/2016 e a anterior terminando em 20/03/2016, ou seja, o período de 15/03/2016 até 
20/03/2016 terá duas escalas de trabalho lançadas, sendo que o correto seria a anterior terminando em 
14/03/2016 para que a nova inicie em 15/03/2016; 
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4. Servidores com escala inválida - Na inclusão de escala de trabalho, no Cadastro de 
Funcionário não devem ser selecionadas as opções como FOLGA, FALTA DE BATIDA, etc e sim uma 
opção que corresponda a um horário de trabalho. Os lançamentos de folga, falta de batida, etc, devem 
ser realizados na opção Serviços/Escala dos Funcionários; 

 
LANÇAMENTO INCORRETO 

 

 
 

5. Linhas sem data ou sem escala - Tomar muito cuidado ao inserir uma nova escala de 
trabalho para que não fique sem datas ou sem escala selecionada, ou seja, sem os campos devidamente 
preenchidos; 

 
LANÇAMENTO INCORRETO 

 

 
 
 

6. Alteração de escalas - Para alterar escalas em um curto intervalo de data, favor utilizar a 
opção Serviços/Escala dos Funcionários e não fazê-lo no Cadastro de Funcionários. 
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LANÇAMENTO CORRETO 
 

 
 

 
 

7. Novos servidores - Ao receber um servidor novo em seu local de trabalho, cadastre 
imediatamente uma escala de trabalho para esse, com data início na data de admissão e terminando em 
31/12/2999; 

8. Servidores sem escala - Todos os servidores devem ter o campo de escala de trabalho 
preenchido no sistema. Caso exista algum em seu local de trabalho sem lançamento, favor preencher o 
campo com o horário de trabalho do servidor; 

 
9. Preenchimento correto dos campos - Preencher no sistema o horário que o servidor 

efetivamente realiza. Preenchimento de dados fictícios estão sujeitos a apuração de responsabilidades; 
 
 
 
 



 
Exclusivo para os servidores que possuam usuário com liberação para criação de escalas: 
 
10. Horário diferenciado - Somente para escalas semanais que tenham diferentes escalas 

diárias e somente mediante autorização. Estão identificados no sistema como HORÁRIO DIFERENCIADO 
- matrícula do servidor; 

11. Escalas duplicadas - Ao cadastrar uma nova escala, seja ela diária ou semanal, realizar 
uma pesquisa para conferir se essa escala já está cadastrada na tabela. Caso exista, utilizar a existente e 
não cadastrar outra igual, gerando duplicidade de dados; 

12. Padrão no cadastro de escalas - Ao cadastrar uma nova escala, seja ela diária ou semanal, 
obedecer ao padrão das demais. Cuidar para não inserir espaços a mais ou a menos, bem como 
caracteres diferentes do padrão adotado; 

 
Exclusivo para os servidores da Secretaria Municipal de Saúde lotados nas Unidades Básicas 

de Saúde e Unidades de Pronto Atendimento Continuado: 
 
13. Devido a obrigatoriedade na divulgação (em tempo real) dos horários de trabalho dos 

profissionais da Saúde determinado pelo Ministério Público, salientamos a obrigatoriedade no 
lançamento no sistema das escalas de trabalho desses profissionais antecipadamente, ou seja, a escala 
mensal do servidor deve ser definida e lançada antes do início do mês, sendo que cada alteração que 
ocorrer deve ser lançada imediatamente no sistema e não apenas na hora do fechamento do cartão-
ponto. 

 
Outras observações: 
 
14. As escalas dos servidores e estagiários devem ser definidas visando o interesse do serviço 

e não visando somente o benefício individual; 
15. As escalas de trabalho dos estagiários são definidas no contrato de trabalho. Para alterá-

la é necessário autorização, pois resultará em alteração de contrato. Para isso, deve ser enviado 
solicitação por escrito à Secretaria de lotação, que encaminhará ao DPRH. Esse documento será enviado 
ao CIEE para que providencie alteração contratual do estágio. Somente o DPRH poderá alterar a escala 
de trabalho no sistema de ponto digital. 
  
  
15. Caso seja constatado que algum dos itens apresentados nesse manual não foram devidamente 
observados no lançamento das escalas de trabalho, o usuário do sistema será devidamente notificado, 
podendo responder administrativamente pelo descumprimento de orientações. 


