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LICITAÇÃO

PORTARIA

LEI

DECRETO

SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PORTARIA SMS nº 037/2021 DE 22 DE SETEMBRO DE 2021

Estabelece o horário de funcionamento 
perante a Secretaria Municipal de Saúde do 
Município de Bayeux em virtude da 
implantação do sistema de ponto eletrônico.

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX, no uso 
de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 48, incisos I, III e 
V, da Lei Orgânica do Município de Bayeux/PB e art. 38 da Lei Municipal nº 
999/2006, 
�
CONSIDERANDO a Portaria n° 1510 de 2009 do Ministério do Trabalho 
o qual disciplina o registro eletrônico de ponto e a utilização do Sistema de 
Registro Eletrônico de Ponto – SREP;
CONSIDERANDO que Sistema de Registro Eletrônico de Ponto é o 
conjunto de equipamentos e programas informatizados destinados à 
anotação por meio eletrônico da entrada e saída dos trabalhadores, previsto 
no art. 74 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, também aplicável à 
Administração Pública;
CONSIDERANDO que o ponto eletrônico é todo sistema que possibilite 
aos fiscais baixarem o conteúdo com os dados contidos no equipamento de 
horas trabalhadas;
CONSIDERANDO que foram instalados pontos eletrônicos em todos os 
serviços de saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de 
Bayeux;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal n° 124/2021 de 16 de fevereiro de 
2021, que dispõe sobre alteração do horário de funcionamento das 
repartições públicas do Município de Bayeux-PB e dá outras providências;

RESOLVE:

Artigo 1º. Fica determinado que os funcionários que trabalham na sede da 
Secretaria Municipal de Saúde devem se adequar ao Decreto Municipal de 
Bayeux N°124/2021, obedecendo ao horário de trabalho das 08h00min às 
14h00min, de forma ininterrupta, com exceção dos profissionais que são 
lotados no LACEB (Laboratório Central), que permanece com o horário de 
funcionamento já estabelecido.
Parágrafo único. Excetuam-se a esta regra as unidades que prestam 
atendimento direto ao usuário do SUS, quais sejam:
- Hospital Materno Infantil João Marscicano, que funciona em regime de 
plantão, com carga horária de atendimento de 12 x 36h e/ou diarista, com 
atendimento de segunda-feira a sexta-feira das 08h00min às 12h00min e das 
13h00min às 17h00min;
- UPA 24h, que funciona em regime de plantão, com carga horária de 
atendimento de 12 x 36he e/ou diarista, com atendimento de segunda feira a 
sexta feira das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min;
- Todos os serviços ofertados dentro do prédio da Policlínica Benjamin 
Maranhão (Serviço de Atenção Domiciliar – SAD, Centro COVID, Centro 
de Especialidades Odontológicas-CEO, Regulação, Transporte, 
Manutenção, Junta Médica, Laboratório de Prótese Dentária e Laboratório 
de Etimologia), com atendimento de segunda-feira a sexta-feira das 
8h00min às 12h00min e das 13h as 17h00min;
- Centro de Atenção Psicossocial- CAPS II, com atendimento de segunda-
feira a sexta-feira das 08h00min às 12h00min e das 13h às 17h00min;
- Unidades Básicas de Saúde – UBS, com atendimento de segunda-feira a 
sexta-feira das 07h00min às 12h00min e das 13h às 16h00min;
- Centro de Controle de Zoonoses, com atendimento de segunda-feira a 
sexta-feira das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min;
Artigo 2º. Diante da dinâmica de alguns serviços ofertados pela Secretaria 
Municipal de Saúde, alguns servidores irão registrar apenas a entrada, no 
início expediente, e a saída, no final do expediente. Tal exceção se aplica aos 
servidores lotados nas Unidades Básicas de Saúde, com início do 
expediente às 07h00min e final do expediente de trabalho as 16h00min, e 
nos demais serviços de saúde com início do expediente as 8h00min e final do 
expediente as 17h00min, que compreende aos seguintes setores:
- Serviço de Atenção Domiciliar - SAD
- Equipe Multiprofissional que atua na Atenção Básica;
- Equipe de Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde;
- Equipe de Transporte da Secretaria Municipal de Saúde;

- Agentes Comunitários de Saúde – ACS
- Agentes de Combate as Endemias – ACE;
- Diretores dos Serviços de Saúde;
- Coordenadores dos Serviços de Saúde;
Artigo 3º. Os servidores municipais da saúde devem se adequar aos 
critérios descritos abaixo:
- Cada coordenador será responsável pelo tratamento do ponto eletrônico 
de sua equipe, consolidando atrasos, faltas, atestados e declarações;
- A TOLERÂNCIA do ponto eletrônico para a entrada no expediente de 
trabalho será dada com 15 (quinze) minutos antes do horário registrado e 
15 (quinze) minutos após o horário registrado no sistema de ponto 
eletrônico;
- Será compreendido como ATRASO no sistema de ponto eletrônico, 
aquele servidor que registrar a sua entrada no serviço após os 15 (quinze) 
minutos de tolerância inicial, para serviços administrativos;
- Será compreendido como ATRASO no sistema de ponto eletrônico, 
aquele servidor que registrar a sua entrada no serviço após os 15 (quinze) 
minutos de tolerância inicial, para regime de plantão;
- Não haverá tolerância do ponto eletrônico para a saída dos serviços;
- Será compreendido como 01 (uma) FALTA, aquele servidor que for 
computado 04 (quatro) atrasos no sistema de ponto eletrônico dentro do 
mês trabalhado.
- O mês que faz referência a 15 de setembro a 14 de outubro de 2021 deverá 
ser registrado no ponto eletrônico e assinado com o controle de frequência 
manual;
- O mês que dará início no dia 15 de outubro de 2021 será apenas aceito 
pela Secretaria Municipal de Saúde o sistema de registro do Ponto 
eletrônico;
- Para aqueles servidores cadastrados no sistema de ponto eletrônico com 
horário corrido, havendo a necessidade de participação em reuniões e/ou 
eventos promovidos pela Prefeitura Municipal de Bayeux após o 
encerramento às 14h00min do seu horário de trabalho, deverá ser 
solicitada a participação prévia pelo Secretário Municipal de Saúde.
Parágrafo único. Os servidores vinculados às Unidades Básicas de Saúde 
– UBS devem justificar suas ausências (atestados médicos, declaração de 
acompanhamento etc) diretamente ao responsável, apresentando a 
documentação comprobatória no prazo máximo de 48h úteis a partir do 
evento de afastamento, sob pena de serem computadas as faltas e posterior 
desconto nos vencimentos.
Artigo 4º. O servidor que ainda não efetivou o cadastro no sistema do 
ponto eletrônico deverá entrar em contato, em caráter de urgência, com a 
servidora Keylla Tayana Soares de Oliveira (contato: 83 98712-6654), 
para a regularização, evitando-se posterior punição com faltas.
Artigo 5º. Esta Portaria entra em vigor a partir de 27 de setembro de 2021.

Publique-se.
Dê-se ciência.

GILBERTO SOARES DOS SANTOS JUNIOR
Secretário Municipal de Saúde


