
PORTARIA Nº 675, DE 27 DE AGOSTO DE 2004.

DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DO HORÁRIO DE 
TRABALHO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA,
no uso das suas atribuições que lhe confere o artigo 13, inciso I, do Regulamento baixado pelo
Decreto nº 43.415 de 04 de julho de 2003,

RESOLVE: 

Art. 1º - Fica implantado o registro eletrônico de ponto nos termos do
Decreto 43.696, de 11 de dezembro de 2003 e Resoluções SEPLAG nº 10, de 01 de março de
2004 e 47, de 20 de maio de 2004, nas Unidades centralizadas do IMA;

Art.  2º  -  O  horário  básico  de  funcionamento  do  Instituto  Mineiro  de
Agropecuária, na sede, é das 8 (oito) às 12 (doze) horas e das 13 (treze) às 17 (dezessete)
horas, perfazendo 8(oito) horas de jornada diária,  perfazendo carga horária semanal de 40
(quarenta) horas.

Art.  3º  -  Permanecerão  fixos,  para  todos  os  servidores,
obrigatoriamente, os períodos compreendidos ente 9:00 horas e 11:30 horas e de 14:30 horas
e 17:00 horas, o chamado horário núcleo, para o qual não haverá compensação automática.
Fica permitido aos servidores que registram eletronicamente a sua freqüência a flexibilização
do horário de 8 (oito) horas diárias, devendo a mesma ser cumprida em 2 (dois) turnos, entre
7:00 (sete horas) às 19:30 (dezenove horas e trinta minutos), sendo o horário de almoço com
opção entre 11:30 (onze horas e trinta minutos) e 14:30 (quatorze horas e trinta minutos),
obedecendo o intervalo mínimo de uma hora, respeitando-se o horário núcleo, quando então
todos os servidores deverão estar em serviço nas Unidades centralizadas do IMA.

Art. 4º - Estão excluídos da jornada de trabalho mencionada nos artigos
2º e 3º os servidores sujeitos a jornada de trabalho de 6 (seis)  horas diárias,  mantida,  no
entanto, a obrigatoriedade do registro de presença no relógio eletrônico de ponto, que deverá
ser cumprida das 7:00 (sete horas) às 13:00 (treze horas) e das 13:00 (treze horas) às 19:00
(dezenove horas). 

Art.  5º -  Todos os servidores são obrigados a registrar  presença em
relógio eletrônico de ponto, na entrada e na saída de cada turno, excetuados os servidores
lotados  nas  Delegacias  Regionais,  Escritórios  Seccionais  e  barreiras  sanitárias,  que  têm
regulamento específico.

Parágrafo único - A obrigatoriedade do registro eletrônico de ponto é de
caráter pessoal e intransferível, sendo considerado falta grave o registro de ponto por terceiro,
sujeitando-se os infratores às penalidades legais.

Art.  6º  -  As  ausências  ao  serviço,  bem  como  eventuais  atrasos
obedecerão, para efeito de descontos, aos seguintes critérios:

§  1º  -  Perda  total  da  remuneração  do  dia,  quando  o  servidor  não
comparecer ao serviço sem justificativa.

§ 2º - Perda total da remuneração quando o servidor atrasar dentro do
horário núcleo por mais de 55 (cinquenta e cinco) minutos.



§  3º  -  Serão  considerados  para  desconto  proporcional,  os  atrasos,
saídas antecipadas e ou saída intermediária injustificada; conforme tabela:

OCORRÊNCIA
INTERVALO
DE TEMPO DESCONTO
De Até

Atraso no Horário Núcleo 1 minuto 55
minutos

1 hora

Atraso  no  Horário,  Saída  Antecipada  ou
Saída Intermediária Injustificada

1 minuto 1 hora 1 hora

1  hora  e  1
minuto

2 horas 2 horas

2  horas  e  1
minuto

3 horas 3 horas

3  horas  e  1
minuto

4 horas 4 horas

4  horas  e  1
minuto

5 horas 5 horas

5  horas  e  1
minuto

6 horas 6 horas

6  horas  e  1
minuto

7 horas 7 horas

7  horas  e  1
minuto

8 horas 8 horas

Art. 7º - As ausências ou os atrasos do servidor mencionados no art. 6º
poderão ser  compensados no mesmo mês de sua ocorrência  desde que autorizados pela
chefia imediata, sendo vedado o aproveitamento do período não utilizado para a compensação
de ocorrências nos meses posteriores.

Parágrafo único - A compensação de que trata o caput limita-se a 01
(uma) hora por mês, podendo ser ampliado nas situações em que houver justificativa da chefia
imediata.

Art. 8º - Ao servidor estudante será concedido o direito de ausentar-se
do trabalho em dia de prova e exame, desde que o fato seja previamente comprovado por
declaração assinada e com carimbo do estabelecimento de ensino.

Art 9º - O tempo excedente à jornada diária de 8 (oito) horas somente
será  considerado  serviço  extraordinário,  mediante  solicitação  formal  do  Superintendente,
Procurador-Chefe, Auditor Seccional ou Diretor, a que se subordina o servidor, e desde que
previamente  autorizado  pelo  Diretor-Geral,  nos  termos  do  Decreto  nº  43.650,  de  12  de
novembro de 2003.

Art. 10 - O servidor de outro órgão ou entidade, colocado à disposição
do IMA sem ônus para a autarquia, deverá registrar sua freqüência através de “Folha Individual
de Freqüência”,  em impresso próprio do órgão ou entidade de origem, observada a carga
horária a que estiver sujeito.

Art. 11º - O crachá de identificação funcional e de registro eletrônico de
ponto, é de uso obrigatório durante todo o período em que o servidor estiver nas dependências
da Autarquia.

Art. 12º - Nos casos do extravio e danos ou alteração de dados, caberá
ao servidor solicitar à DVRH a emissão de segunda via do crachá de identificação funcional.



§ -  Será emitido crachá provisório até a emissão da segunda via do
crachá definitivo.

§ 2º - O custo de confecção da segunda via do crachá será cobrado do
servidor responsável pelo extravio ou dano.

Art. 13 - O servidor que, justificadamente, comparecer ao trabalho sem o
seu crachá de identificação funcional deverá registrar sua presença com a digitação de seu
masp no relógio eletrônico de ponto, sob a supervisão de servidor previamente designado para
tal fim.

Art.  14  -  É  de  estrita  competência  da  chefia  imediata  do  servidor
controlar sua freqüência, bem como o cumprimento da jornada de trabalho, só permitindo o
deslocamento  do  servidor  no  interesse  do  serviço,  sob  pena  de  ser  responsabilizado
administrativamente.

Art.  15  -  As  atividades  realizadas  fora  da  unidade  administrativa  de
exercício do servidor,  deverão ser  relatadas no formulário  “Relatório  de Atividades Serviço
Externo”.

Art. 16 - Caberá à Divisão de Recursos Humanos enviar mensalmente à
chefia imediata do servidor relatório individual (espelho de ponto), contendo a apuração dos
registros,  ocorrências  e justificativas referentes à freqüência  do servidor,  o  que deverá ser
assinado pelo servidor e pela chefia imediata, e devolvido de imediato à DVRH para a devida
apuração e arquivamento, juntamente com o “Relatório de Atividades Serviço Externo”, bem
como as justificativas para efeito de abono de ponto, nos termos do art.  31, da Resolução
SEPLAG nº 10, de 01-03-2004, quando for o caso.

Art. 17 - As disposições desta Portaria não se aplicam aos ocupantes de
cargo em comissão de Diretor.

Art. 18 - Esta Portaria entra em vigor no dia 1º de setembro de 2004 e
revoga as disposições em contrário,  competindo á Divisão de Recursos Humanos – DVRH
divulgá-la a todas as unidades de serviço do IMA.

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

Belo Horizonte, 27 de agosto de 2004. 

Altino Rodrigues Neto
Diretor-Geral


