
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 018/PRAD/UNIR/2016, DE 24 DE OUTUBRO DE 2016. 

 

Dispõe sobre o registro e o controle de frequência dos 

servidores da Fundação Universidade Federal de Rondônia 

- UNIR. 

 

 
A Pró-Reitora de Administração da Fundação Universidade Federal de Rondônia – 

UNIR, no uso de suas atribuições regimentais e;  

 

considerando o disposto no Decreto n° 1.590, de 10 de agosto de 1995, que dispõe sobre a 

jornada de trabalho dos servidores da Administração Pública Federal direta, das autarquias e 

das fundações públicas federais; 

 

considerando a necessidade de descentralização das atividades de controle de frequência dos 

servidores para as Diretorias dos Campi, dos Núcleos e Secretarias das Pró-Reitorias e da 

Reitoria; 

 

considerando a superlotação do arquivo de documentos e processos relativos a assuntos de 

pessoal na Coordenadoria de Registros e Documentos – CRD; 

 

considerando que o registro de frequência é o comprovante de comparecimento do servidor ao 

trabalho, com o registro das ocorrências de ausências e impontualidades justificadas ou não, 

as quais interferem na concessão de direitos previstos no regime jurídico único aplicado aos 

servidores públicos federais; 

 

considerando, ainda, o teor da Recomendação nº 1/2015-MPF/PR-RO/5OF-5CCR, que exige 

o cumprimento do controle eletrônico de frequência por esta IFES e, na ausência deste, a 

adoção de medidas para controle efetivo do ponto manual. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Estabelecer normas e procedimentos para a guarda e arquivo dos registros físicos de 

frequência dos servidores docentes e técnico-administrativos das Diretorias dos Campi, dos 

Núcleos e Secretarias das Pró-Reitorias e da Reitoria, bem como disciplinar o controle da 

frequência, os abonos por atrasos e/ou faltas e expedientes de trabalho. 

 

Parágrafo Único. É de incumbência das chefias imediatas o envio da frequência dos 

servidores que lhes são subordinados nos termos do Decreto 1590/95 - “Art. 8º A frequência 

do mês deverá ser encaminhada às unidades de Recursos Humanos do respectivo órgão ou 

entidade até o quinto dia útil do mês subsequente, contendo as informações das ocorrências 

verificadas”. 

 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 2° Para os fins desta Instrução Normativa considera-se: 

 

I – Frequência Mensal: registro individual diário do comparecimento ou não ao trabalho, com 

as devidas ocorrências; 

 



II – Registro de Entrada: o momento em que o servidor comparece ao local de trabalho e 

inicia a jornada de trabalho diária, e no retorno do intervalo para refeição, ou ainda no retorno 

de trabalhos externos autorizados; 

 

III – Registro de Saída: o momento em que o servidor realiza o registro da saída para o 

intervalo da refeição e no término da jornada de trabalho diária, bem como nas saídas para a 

realização de trabalhos externos autorizados pela chefia imediata do servidor; 

 

IV – Ocorrência: qualquer situação que acarrete ausências disciplinadas em lei ou 

regulamentos, atrasos ou saídas antecipadas, etc; 

 

V – Boletim Mensal de Frequência: registro mensal do comparecimento ou não ao trabalho 

dos Professores do Magistério Superior, com as devidas ocorrências. Observação importante: 

este documento é utilizado para informar a frequência dos servidores que são dispensados do 

controle diário de frequência conforme disposição legal ou regulamentar e servirá de base 

para o boletim mensal consolidado; 

 

VI – Boletim Mensal de Frequência Consolidado: consolidação dos registros de frequência e 

boletins mensais de frequência, apurados pela Reitoria, Pró-Reitoria, Diretorias de Campi e 

Núcleos onde constam os dados dos servidores componentes de cada unidade da estrutura 

superior com as informações sobre as ocorrências do mês, destinadas aos respectivos 

cadastros no SIAPE e para controle da CRD.  

 

 

DOS PROCEDIMENTOS PARA O CONTROLE E ENVIO DA FREQUÊNCIA 

 

Art. 3º. Cabe ao servidor:  

 

I – registrar diariamente as entradas e saídas, bem como o horário para refeições, não sendo 

permitidos registros anteriores ao dia do evento. O registro deve corresponder ao horário que 

o servidor efetivamente iniciou e terminou seu turno de trabalho, não cabendo exceder a 

previsão legal do turno de trabalho por conta própria.  

 

II – submeter diariamente a frequência à análise da chefia imediata, bem como os documentos 

comprobatórios, se necessário, nos casos de atrasos, ausências ou saídas antecipadas; 

 

§1º As respectivas justificativas de atrasos, ausências ou saídas antecipadas serão analisadas 

exclusivamente pela chefia imediata no dia da ocorrência, sendo que caso aquela concorde 

com a compensação do horário, esta poderá ocorrer até o mês subsequente ao da ocorrência, 

conforme previsão estabelecida no art. 44 da Lei nº. 8.112/90;  

 

§ 2º Em casos de compensação de horários referentes a atrasos, ausências ou saídas 

antecipadas autorizadas pela chefia imediata, a informação deverá ser prestada no próprio mês 

da ocorrência. Os valores descontados não serão restituídos caso não haja comunicação no 

boletim mensal consolidado. 

 

Art. 4º. Incumbe à chefia imediata:  

 

I – orientar os servidores que estão sob sua subordinação para o fiel cumprimento do disposto 

nesta Instrução Normativa;  



 

II – controlar e analisar diariamente a frequência dos servidores sob sua subordinação, 

conferindo se os registros conferem à realidade; 

 

III – analisar pessoalmente as justificativas das ocorrências de atrasos, ausências ou saídas 

antecipadas, autorizando em caso de anuência, a compensação mediante acordo escrito; 

 

IV – Enviar até o 3º dia útil do mês subsequente a frequência dos servidores componentes da 

equipe para a unidade superior a qual cada unidade se encontre subordinada (Diretorias dos 

Campi, dos Núcleos e Secretarias das Pró-Reitorias e da Reitoria). 

 

Art. 5º. Incumbe às Secretarias da Reitoria, das Pró-Reitorias, das Diretorias dos Núcleos e 

dos Campi: Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Presidente Médici, Rolim de 

Moura, Vilhena: 

 

I – Consolidar a frequência mensal dos servidores lotados nas respectivas unidades (Reitoria, 

Pró-Reitorias, Núcleos e Campi), preenchendo o boletim mensal consolidado com os dados 

dos servidores, bem com as ocorrências do mês; 

 

II – Assinar o boletim mensal de frequência e submeter ao respectivo chefe da unidade (Chefe 

de Gabinete, Pró-Reitor, Diretor de Núcleo e Diretor de Campi) para análise e posterior 

assinatura, caso esteja de acordo com as informações ali prestadas; 

 

III – Enviar por e-mail institucional, após devidamente preenchido, conferido e assinado, em 

formato de PDF pesquisável, o boletim mensal de frequência à CRD até o 5º dia útil do mês 

subsequente. 

 

Parágrafo Único. Os registros de frequência e os boletins mensais de frequência originais 

permanecerão arquivados nas respectivas unidades (Reitoria, Pró-Reitorias, Diretorias de 

Núcleos e de Campi) para eventuais conferências, atendimento a solicitações dos interessados 

ou auditorias internas e externas. 

 

Art. 6º. Incumbe à Coordenadoria de Registros e Documentos – CRD: 

 

I – Orientar o processo de controle e envio da frequência dos servidores da UNIR; 

 

II – Efetuar o lançamento das ocorrências no SIAPE, bem como os descontos das ocorrências 

que impliquem em perda de remuneração. 
 

Art. 7º. A frequência não informada ou justificada até o segundo mês posterior à ocorrência 

acarretará em bloqueio de pagamento, sem aviso prévio, uma vez que é dever da chefia 

imediata controlar a frequência dos servidores subordinados. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 7º. Estão dispensados da assinatura diária no controle de frequência apenas os 

Professores do Magistério Superior e servidores ocupantes de Cargo de Direção igual ou 

superiores a CD-03, nos termos do art. 6º, ·§ º, alínea C do Decreto nº. 1.590/1995. 

 

Art. 8º. Os Professores do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico devem preencher 



diariamente o registro de frequência no qual constem os horários de entrada e saída, nos 

termos do Ofício-Circular nº. 008/2015/CGGP/SAA/SE/MEC. 

 

Art. 9º. Os servidores, mesmo que sejam Professores do Magistério Superior, ocupantes de 

funções gratificadas, cargos de direção (abaixo de CD-03) e função comissionada de 

coordenação de cursos, deverão preencher o registro de frequência no qual constem os 

horários de entrada e saída, considerando a exigência de integral dedicação ao serviço, nos 

termos do art. 1º, II do Decreto nº. 1.590/1995. 

 

Art. 10. As ausências, atrasos, saídas antecipadas, concessões, licenças e afastamentos 

deverão constar nos registros e boletins de frequência, com cópia da comprovação das 

ausências, bem como devem ser informados no BOLETIM MENSAL DE FREQUÊNCIA 

CONSOLIDADO a ser enviado para a CRD, citando o Código de Ocorrências de 

Afastamento do SIAPE constante no anexo III desta IN. 

 

Art. 11. Os atestados médicos originais não devem ser anexados aos registros ou boletins de 

frequência em nenhuma hipótese, devendo seguir as orientações do SIASS/RO e da Diretoria 

de Gestão de Pessoas – DGP (consulta médica e odontológica, exames, fisioterapia, etc.), 

constante na página www.dgp.unir.br. 

 

Art. 12. Os atestados/declaração de comparecimento a unidades de saúde devem permanecer 

arquivados junto aos registros ou boletins de frequência na respectiva unidade (Reitoria, Pró-

Reitorias, Diretorias de Núcleos e de Campi). 

 

Art. 13. O BOLETIM MENSAL DE FREQUÊNCIA CONSOLIDADO informará a 

frequência por cargo/função, dos Professores do Magistério Superior, Professores do Ensino 

Básico, Técnico e Tecnológico (EBTTs) e dos servidores Técnico-Administrativos em 

Educação, ocupantes de funções gratificadas, cargos de direção e função comissionada de 

coordenação de curso, ou seja, de todos os servidores em atividade na unidade gestora. 

 

Art. 14. Esta Instrução Normativa entra em vigor em 01 de novembro de 2016. 

 

 

 


