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1.  OBJETIVO 

Estabelecer diretrizes para as atividades relacionadas à frequência (manual e eletrônica) dos 

servidores do IPSM. 

 

2.  ABRANGÊNCIA 

 Diretoria de Administração e Finanças 

 Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas 

 Gestor de senhas 

 Servidores em Geral 

 

3.  DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 Decreto n. 1.639 (09/05/2017) – Aprova o Regimento Interno do Instituto de Previdência dos 

servidores Municiais de Goiânia. 

 

4.  DEFINIÇÕES / SIGLAS UTILIZADAS 

4.1 Definições 

 Frequência: registro que demonstra a assiduidade de horários e comparecimento do servidor. 

 Junta médica: equipe médica disponibilizada pela prefeitura que analisa motivos e 

necessidades de afastamento do servidor. 

 Superior imediato: responsável que possui autonomia para controle do servidor na área. 

 Atestado: documento que justifica o afastamento do servidor. 

 

4.2 Siglas 

 DIRADM – Diretoria Administrativa Financeira 

 GERGES - Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas 

 

 

5.  DETALHAMENTO 

A execução deste processo deverá seguir as diretrizes estabelecidas abaixo: 
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Atividade Descrição da atividade 

Frequência Manual 

1. Imprimir 

mensalmente a folha 

de frequência no 

Sistema COMPLETE 

A Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas deverá imprimir todo final de 

mês a folha de frequência no “cadastro funcional” do Sistema COMPLETE.  

2. Encaminhar a 

frequência para  

departamentos  

A folha de frequência é colocada em pasta individual e deverá ser encaminhada pela 

Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas para as áreas específicas no 

primeiro dia útil do mês. 

3. Assinar as 

frequências 

diariamente 

Os servidores deverão assinar a folha de frequência diariamente conforme sua carga 

horária. No final de cada mês o superior imediato deverá assinar a folha de frequência e 

encaminhar à GERGES. 

4. Receber e conferir 

as frequências  

No início do mês subsequente a Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas 

deverá receber as folhas de frequência e conferi-las quanto ao correto preenchimento e 

assinaturas do servidor e do superior imediato. Também será verificado se há atestados 

médicos, afastamentos ou licenças. 

5. Conferir o 

comunicado da Junta 

Médica Municipal com 

a frequência do 

servidor 

Caso haja atestado médico (4 a 15 dias), auxílio doença (a partir do 16º dia) , licença 

maternidade ou licença por acidente em serviço a Gerência de Gestão e 

Desenvolvimento de Pessoas deverá conferir o comunicado da junta médica 

apresentado pelo servidor.  

6. Acompanhar o 

lançamento pela junta 

médica 

A Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas também deverá acompanhar o 

lançamento do afastamento do servidor pela junta médica nos Sistemas COMPLETE e 

Intranet (acesso junta médica). 

7. Solicitar o 

lançamento à junta 

médica 

Caso o lançamento não tenha sido efetivado, a Gerência de Gestão e 

Desenvolvimento de Pessoas deverá entrar em contato com a junta médica solicitando 

o lançamento nos Sistemas COMPLETE e Intranet (acesso junta médica). 

8. Lançar o 

afastamento na folha 

de frequência ou no 

Sistema Intranet e no 

caderno de anotações 

Após verificar que o lançamento foi efetuado pela junta médica, a Gerência de Gestão e 

Desenvolvimento de Pessoas deverá anotar na folha de frequência (manual ou 

eletrônica – intranet) e no caderno de anotações o período e o motivo do afastamento do 

servidor.  

9. Acompanhar a data 

de retorno  

A Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas deverá acompanhar e incluir a 

data do retorno do servidor no sistema COMPLETE no dia subsequente ao término do 

afastamento. 
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10. Lançar o 

afastamento na 

frequência (manual ou 

eletrônica-Intranet), 

no Sistema 

COMPLETE e no 

caderno de anotações 

 

Na situação de afastamento por atestado médico de até 3 dias, casamento ou óbito de 

dependente, a Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas deverá anotar na 

folha de frequência (manual ou eletrônica – intranet) e no caderno de anotações o 

período e o motivo do afastamento do servidor. 

 

NOTA: No caso de casamento ou óbito de dependente, a anotação é realizada apenas 

na folha de frequência (manual ou eletrônica – intranet). 

11. Arquivar 

documento de 

afastamento e 

frequência  

Após as inclusões de afastamento nos sistemas, a Gerência de Gestão e 

Desenvolvimento de Pessoas deverá arquivar o documento de afastamento no dossiê 

do servidor e, no caso de servidor que utiliza a folha de frequência, a mesma deverá ser 

arquivada na pasta de frequência. 

Frequência Eletrônica 

12. Cadastrar o 

servidor no Sistema 

de frequência da 

Intranet 

A Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas deverá cadastrar o servidor no 

sistema de frequência da Intranet com a carga horária já determinada pela área 

responsável para que o mesmo registre sua frequência diariamente conforme sua carga 

horária.  

13. Liberar senha 

para servidor acessar 

a intranet 

Após o cadastro no sistema de frequência, o servidor será encaminhado ao gestor de 

senhas, que deverá liberar a senha para o servidor acessar a intranet. 

14. Treinar o servidor 

no registro do ponto 

Com a senha criada e o acesso ao sistema de frequência da Intranet liberado, a 

Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas deverá treinar o servidor o 

registro do ponto. 

15. Registrar o ponto 

diariamente 

Os servidores deverão registrar o ponto diariamente no sistema de frequência da 

Intranet conforme sua respectiva carga horária.  

16. Incluir justificativa 

no Sistema Intranet 

quando houver 

atrasos 

No decorrer do mês, quando houver faltas ou atrasos, o servidor deverá incluir a 

justificativa no sistema de frequência da Intranet para posterior análise de seu superior 

imediato. A inclusão da justificativa somente é possível a partir do dia seguinte da falta 

ou atraso. 

17. Analisar a 

justificativa 

Nas situações em que o servidor tiver falta ao trabalho ou atrasos, o superior imediato 

deverá analisar as justificativas registradas na Intranet e então deverá aceitar ou rejeitar 

tal justificativa.   

18. Gerar relatório de 

faltas e atrasos e 

encaminhar à 

GERGES 

Caso a justificativa do servidor não seja acatada pelo superior imediato, o mesmo 

deverá gerar o relatório de faltas e atrasos na Intranet e encaminha-lo devidamente 

assinado com aval da DIRADM à GERGES para desconto em folha de pagamento. 

19. Lançar falta ou 

atraso no Sistema 

COMPLETE 

Ao receber o relatório de faltas e atrasos, a Gerência de Gestão e Desenvolvimento 

de Pessoas deverá lançar a falta ou atraso no Sistema COMPLETE para efeito de 

desconto em folha de pagamento. 
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20. Confirmar a 

justificativa no 

sistema Intranet 

Na situação de aceite da justificativa de falta ou atraso do servidor, o superior imediato 

deverá confirmar a justificativa no sistema Intranet e a falta ou atraso será abonado. 

21. Recolher 

atestados nas áreas 

Quinzenalmente a Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas deverá 

recolher os atestados dos servidores e deverá proceder conforme descrito nas 

atividades de 05 a 11 deste procedimento.  

 

 

6.  RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Instalações físicas 

 Sistema COMPLETE 

 Intranet  

 

7.  RECOMENDAÇÕES GERAIS 

 Não há. 

 

8.  CONTROLE DE REGISTROS 

Os registros gerados pelas atividades deste processo devem ser controlados da seguinte forma: 

 

Identificação Armazenamento Proteção / Acesso Recuperação Retenção  Disposição 

Frequência 

Física:  Arquivo 

GERGES 

 

Eletrônica: 

Sistema Intranet 

Física: Pasta 

específica / equipe da 

GERGES 

 

Eletrônica: Sistema de 

frequência da Intranet 

Física: Por nome 

do servidor 

 

Eletrônica: Pela 

matrícula do 

servidor 

 

Física: 

Permanente 

 

Eletrônica: 

Permanente 

Física: Não há 

 

Eletrônica: 

Não há 

Caderno de 

anotações 
Arquivo GERGES 

Caderno tipo Ata 

específico/ equipe da 

GERGES 

Por ano Permanente Não há 

Relatório de faltas e 

atrasos 

Arquivo da 

GERGES 

Pasta específica (AZ) / 

equipe da GERGES 

Por data / área / 

colaborador 
Permanente Não há 
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9.  ANEXOS 

Fluxograma n. 92 – Frequência dos Servidores do IPSM. 
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