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Em cumprimento à Lei nº. 4.965/1966 (Boletim de Serviços) e nos termos da Resolução CUNI nº. 
071/1989, alterada pela Resolução CUNI nº. 824/2007, devidamente regulamentada pela Portaria 
Reitoria nº. 226/2007, a Pró-Reitoria de Administração da Universidade Federal de Ouro Preto 
torna público o presente Boletim Administrativo ESPECIAL . 
 

 

 
 
 
A gestão das Páginas de Transparência Pública é regulamentada pelo 
Decreto nº. 5.482/2005 e pela Portaria Interministerial nº. 140/2006, 
que determinam a divulgação de dados e informações pelos órgãos e 
entidades da Administração Pública Federal na Internet. A 
Controladoria-Geral da União exerce o papel de atualizar 
periodicamente as Páginas de Transparência com os dados contidos 
nos sistemas do Governo Federal (SIAFI, SIASG, SIEST e SCDP). 

www.transparencia.gov.br 

 
O e-SIC (Sistema Eletrônico do Serviço de 
Informações ao Cidadão) permite que 
qualquer pessoa, física ou jurídica, 
encaminhe pedidos de acesso a 
informação para órgãos e entidades do 
Poder Executivo Federal. 
http://www.ufop.br/acessoainformacao 

 
 
 Atos da Coordenadoria de Gestão de Pessoas - CGP 

    
Portaria CGP 414, de 15 de maio de 2018 

O Coordenador de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da competência que lhe foi 
delegada através da Portaria nº. 540, de 05 de agosto de 1994, e considerando O disposto no art. 19 da Lei nº. 
8.112/1990;O inteiro teor do Decreto Federal nº. 1.590/1995 e suas alterações posteriores;O inteiro teor do Decreto 
Federal nº. 1.867/1996;O Relatório de Auditoria CGU-MG nº. 201409572;O contido no processo administrativo 
UFOP nº. 23109.003459/2015-47; RESOLVE:Art. 1º - Instituir o sistema eletrônico de gestão da jornada de trabalho 
dos Servidores Técnico-administrativos em Educação da Universidade Federal de Ouro Preto.Parágrafo único - O 
disposto nesta Portaria aplica-se também aos servidores anistiados pelo advento da Lei 8.878/1994.Art. 2º - O 
registro eletrônico da frequência será realizado por meio do acesso à intranet em programa especificamente 
construído (“Minha UFOP”) com a finalidade de registrar a assiduidade e pontualidade, devendo o servidor realizar o 
login com senha de caráter pessoal e intransferível, nos horários de entrada e saída, nos respectivos turnos.§1º - 
Serão válidos somente os registros realizados pelo servidor em computadores autorizados e conectados à rede com 
fio dos campi da Universidade.§2º - Não serão válidos os registros realizados por meio de acesso remoto aos 
computadores autorizados e conectados à rede com fio dos campi da Universidade. Art. 3º - A responsabilidade pela 
fidedignidade dos registros efetuados pelos servidores será da chefia imediata, a qual homologará também 
eletronicamente a frequência, devendo tal fato acontecer até o quinto dia útil do mês subsequente.Parágrafo único - 
A ciência de justificativas e/ou abono de faltas, atrasos, saídas antecipadas ou o exercício das atividades em locais 
que impeçam o registro da jornada deverão ser registrados eletronicamente pelas chefias.Art. 4º - Em setores onde 
inexistirem computadores ou acesso à internet, desde que devidamente autorizados pela Coordenadoria de Gestão 
de Pessoas, o registro da jornada de trabalho será realizado por meio de folha de ponto impressa, que deverá ser 
mensalmente remetida pela chefia imediata à Área de Pagamentos e Benefícios.Art. 5º - Ficam dispensados do 
controle de frequência os ocupantes dos Cargos de Direção (CD1, CD2 e CD3), de acordo com §7º do art. 6º do 
Decreto 1.590/1995.Art. 6º - Serão respeitadas as especificidades de cada serviço no que se refere à carga horária 
em 2 (dois) turnos ou quando cumprida conforme horário flexibilizado em regime de turnos continuados.Parágrafo 
único - O controle de assiduidade do servidor estudante far-se-á mediante folha de ponto impressa e individual, de 
acordo com art. 2º do Decreto nº 1.867, de 17 de abril de 1996. Art. 7º - O servidor com atrasos e saídas antecipadas 
não justificadas que resultem no não cumprimento da carga horária mensal terá o prazo até o mês subsequente à 
ocorrência para a sua regularização, sendo que, passado este prazo sem a compensação, haverá corte proporcional 
da remuneração.Parágrafo único - Em nenhuma hipótese, o servidor poderá transferir a compensação de suas 
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ausências para o período de gozo de férias ou licenças previstas em lei.Art. 8º - O servidor que cumprir carga horária 
superior à contratual em determinado mês terá prazo até o mês subsequente para sua compensação, não podendo 
fazê-lo após este lapso.Art. 9º - O servidor que não atingir o percentual de 60% (sessenta por cento) das horas 
estipuladas de trabalho em 3 (três) meses seguidos ou em 5 (cinco) interpolados no prazo de 12 (doze) meses será 
convocado pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas para acompanhamento e análise de eventual processo 
disciplinar.Art. 10 - O registro da frequência deverá ser realizado no período compreendido entre as 07 (sete) e 23 
(vinte e três) horas, à exceção dos setores devidamente autorizados pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas.§1º  
- A fixação do horário de trabalho será de responsabilidade das chefias, que organizarão os horários de entrada e 
saída dos servidores sob sua coordenação, compatibilizando-os com o horário de funcionamento da 
unidade/setor.§2º  - Em conformidade com o disposto no art. 19 da Lei nº. 8.112/1990, os servidores cumprirão 
turnos de trabalho dentro dos limites mínimo de 6 (seis) horas com intervalo de 15 (quinze) minutos e máximo de 8 
(oito) horas diárias com intervalo mínimo de 1 (uma) hora e máximo de 3 (três) horas, nos termos do art. 5º, §2º do 
Decreto Federal nº. 1.590/1995.§3º  -  Não poderão ser utilizados como crédito, para fins de compensação, os 
minutos não usufruídos do intervalo intrajornada, destinado à alimentação e repouso.Art. 11 - A execução de serviço 
extraordinário (hora-extra) somente será admitida mediante prévia autorização da Coordenadoria de Gestão de 
Pessoas, a quem compete identificar a situação excepcional e temporária de que trata o art. 74 da Lei nº. 
8.112/1990.Art. 12 - O descumprimento das normas estabelecidas nesta Portaria submeterá o servidor e a sua 
chefia imediata às sanções estabelecidas em lei.Parágrafo único - O registro de frequência do servidor por terceiros 
e/ou por meios de acesso inválidos, como disposto art. 2º,  §2º  desta Portaria, constitui infração disciplinar grave e 
ilícito penal, razão pela qual, em caso de sua ocorrência, serão tomadas as medidas administrativas cabíveis, bem 
como será tal fato comunicado ao Ministério Público Federal.Art. 13 - Os registros referentes ao Controle Eletrônico 
de Frequência serão mantidos pela Instituição pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos, período em que ficarão 
disponíveis para consulta pública.Art. 14 - Revoga-se a Portaria CGP 316, de 20 de abril de 2016, bem como 
disposições em contrário.Art. 15 - Os casos omissos serão resolvidos pela CGP.Art. 16 - Esta resolução entrará em 
vigor na data de sua publicação no Boletim Administrativo da instituição. José da Silva Gomes, Coordenador de 
Gestão de Pessoas. 
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