
 

MANUAL PONTO ELETRÔNICO - SISREF 

 Este manual tem como objetivo auxiliar os servidores e as chefias da FUNAG no registro 

e acompanhamento diário do ponto no Sistema de Registro Eletrônico de Frequência – SisREF. 

 

Sistema de Registro Eletrônico de Frequência – SisREF  

 

 O Sistema de Registro Eletrônico de Frequência – SisREF é uma solução tecnológica 

para controle de frequência dos servidores públicos federais, que permite o registro de entradas, 

saídas e ausências. 

 O registro diário do ponto para controle da assiduidade e pontualidade, na forma da lei, 

deve ser efetuado pelo próprio servidor, mediante acesso ao SisREF por senha pessoal e 

intransferível.   

 A homologação do ponto pelas chefias imediatas ocorrerá até o quinto dia útil do mês 

subsequente.  

 

1. LEGISLAÇÃO  

Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990: dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 

públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. 

Decreto nº 1.590, de 10 de agosto de 1995: dispõe sobre a jornada de trabalho dos servidores da 

Administração Pública Federal direta, das autarquias e das fundações públicas federais, e dá 

outras providências 

Decreto nº 1.867, de 17 de abril de 1996: dispõe sobre instrumento de registro de assiduidade e 

pontualidade dos servidores públicos federais da Administração Pública Federal direta, 

autárquica e fundacional, e dá outras providências. 

Instrução normativa nº 2, de 12 de setembro de 2018: orientação, critérios e procedimentos 

sobre a jornada de trabalho 

Orientação normativa Nº 2, de 16 de outubro de 2018: estabelece procedimentos 

complementares para utilização do Sistema de Registro Eletrônico de Frequência - SISREF 

Portaria FUNAG Nº xx, de xx de xxxxx de 2020: aprova o horário de funcionamento e 

procedimentos gerais a serem observados pela Fundação Alexandre de Gusmão – FUNAG, 

relativos à jornada de trabalho e controle de frequência. 



 

 

2. USUÁRIOS DO SISREF 

• Servidores ativos (efetivos ou comissionados) 

• Contratados temporariamente 

• Residentes médicos 

• Residentes multiprofissionais 

• Estagiários 

• Empregados públicos 

 

 Os ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança submetem-se a regime de 

dedicação integral ao serviço, podendo ser convocados sempre que houver interesse da 

administração. Somente serão dispensados do registro do ponto eletrônico os ocupantes de 

cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, iguais ou superiores ao nível 4, 

ou equivalentes. 

 

3. PERFIS DE ACESSO 

 No SisREF existem três perfis de acesso e funcionalidades específicas. 

Perfil Funcionalidades 
Servidor Registro de ponto e consultas 
Chefia Acompanhamento de frequência da equipe e homologação do ponto 
Recursos humanos Manutenção de cadastro e parâmetros 
 

4. RECURSOS DO SISREF 

• Visualização da frequência do mês, 

• registro dos meses anteriores e  

• demonstrativo de compensações.  

 

 A ficha do mês registra os dias, entradas, intervalos, saídas, jornada prevista, saldo de 

horas do dia e as ocorrências. O sistema disponibiliza o demonstrativo de compensações, com 

informações sobre as horas excedentes no mês, o período para compensação, os débitos e 

créditos do mês anterior, registros de ocorrência e informações complementares, como as 

orientações sobre o recesso de fim de ano. É possível também imprimir um relatório de 

frequência do mês.  

 



 

5. ORIENTAÇÕES SOBRE SISREF 

 Na página inicial do SISREF <<https://sisref.sigepe.gov.br/sisref/entrada.php>> se 

encontra disponível para consulta o manual operacional para os servidores e os comunicados do 

sistema. O servidor também poderá encontrar informações no Portal do Servidor 

<<www.servidor.gov.br>> e orientações com a DRH/FUNAG. 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. REGISTRO DE FREQUÊNCIA DIÁRIA 

 Para registrar a frequência diária, o servidor deve acessar o SISREF 

<<https://sisref.sigepe.gov.br/sisref/entrada.php>> por qualquer navegador de internet, mas os 

navegadores mais indicados são Mozilla, Firefox e Chrome. 

 Na tela inicial, há duas formas de fazer a autenticação: 

a) CPF e senha registrados no SisREF, 

b) login do Sigac (ainda não está funcionando). 

 Se o SISREF estiver indisponível, em campo específico, quando conseguir o acesso, o 

servidor poderá justificar a ausência do registro por indisponibilidade do sistema. 

  

Jornada de trabalho 

 A jornada de trabalho dos servidores da FUNAG deverá ser cumprida entre as 7 e as 20 

horas, de segunda a sexta-feira, perfazendo a carga horária de quarenta horas semanais. 

 O sistema está programado para aceitar registros apenas durante o horário de 

funcionamento do órgão/setor. Caso o servidor necessite registrar um horário de saída fora deste 

horário, deverá constar no sistema a autorização da chefia para isso. Caso contrário, as horas 

realizadas após esse período não serão computadas. 

 

Tolerância para registro 

 O SISREF possui tolerância de 15 (quinze) minutos apenas para registro da entrada, 

considerada em virtude da disponibilização do sistema na estação de trabalho.  

 

Flexibilidade 

 No controle da frequência deverá ser registrado o horário de trabalho do servidor, 

individualmente. As jornadas de trabalho individuais e as compensações de horário serão 

estabelecidas pelas chefias imediatas, observando o horário previsto entre as 7 e as 20 horas, de 

segunda a sexta-feira.  

 

7. NÚMERO DE REGISTROS DIÁRIOS 

 O SISREF é um sistema de 4 (quatro) registros: 

1. entrada (início do expediente), 

2. início de intervalo, 

3. fim de intervalo, 



 

4. saída (fim do expediente). 

 Ao fazer login, o sistema grava automaticamente o horário como entrada no trabalho. 

Assim, o servidor terá apenas de registrar os 3 (três) próximos eventos. 

 

Jornada de trabalho de 40 horas semanais (8 horas diárias)  

 Os servidores que cumprem jornada de 40h/semanais devem fazer 4 (quatro) registros por 

dia: 

1. entrada (início do expediente), 

2. início do intervalo, 

3. volta do intervalo, 

4. saída (fim do expediente). 

 

Jornada de trabalho de 30 horas semanais (6 horas diárias) ou menos  

 Os servidores que cumprem jornada de 30h/semanais ou menos devem fazer 2 (dois) 

registros por dia: 

1. entrada (início do expediente) e 

2. saída (fim do expediente) 

 

Horas Excedentes - Jornada de trabalho de 30 horas semanais (6 horas diárias) ou menos  

 Se a carga horária é de 6 horas diárias ou menos, mas o servidor trabalhou horas a mais, 

deverá registrar o intervalo para almoço. O sistema aplicará a regra da obrigatoriedade de 4 

registros (entrada, início do intervalo, fim do intervalo e saída), automaticamente, para registros 

de jornada de trabalho a partir de 7 horas e 1 minuto. 

 

Servidor com horário especial de estudante 

 O servidor estudante registrará os horários de trabalho e as horas devidas por atraso ou 

saída antecipada e falta justificada serão objeto de compensação. 

 

Intervalo para almoço 

 O registro do intervalo para almoço é obrigatório para servidores que cumpram jornada 

de 40 horas semanais. Deverá ser registrado o início e a volta do intervalo. O horário para 

refeição não poderá ser inferior a uma hora nem superior a três horas.  



 

 O sistema não permite registrar a saída (fim do expediente) sem ter registrado o intervalo 

para almoço em jornada de trabalho a partir de 7 horas e 1 minuto. Caso isso ocorra, o sistema 

está programado para glosar 3 horas do total de horas apuradas pela falta do registro. Ou seja, o 

sistema subtrairá três horas do período registrado no dia. Assim, um servidor que trabalhou 8 

horas diárias, mas não marcou o intervalo para almoço terá registrada uma jornada de 5 horas 

naquele dia. Nesse caso, o servidor poderá colocar uma justificativa para apreciação da chefia. 

 

Limite de horas que podem ser registradas por dia 

 Regra: quantidade de horas da jornada de trabalho regular mais 2 (duas) horas por dia, 

desde que previamente autorizado no sistema pela chefa imediata. O sistema não permitirá 

computar mais horas do que este limite máximo. As horas excedentes de trabalho devem 

respeitar os limites de 2 horas por dia; 40 horas mensais ou 100 horas no decorrer de um ano. 

 Exemplo: se a carga horária é de 8 horas diárias, o servidor pode trabalhar mais 2 horas, 

totalizando um limite máximo de 10 horas. Caso o servidor faça uma jornada superior a 10 

horas, o sistema computará apenas o limite máximo. 

 

Registro de ponto em dias em que não há expediente oficial 

 O servidor só poderá registrar o ponto fora do horário normal de funcionamento da 

unidade caso conste no sistema a autorização da chefa imediata. 

 O usuário poderá solicitar pelo sistema a autorização para trabalho em dia não útil, que 

dependerá da autorização de sua chefa imediata. 

 

Serviços externos  

 A chefia imediata deverá registrar no sistema a ocorrência “Serviço Externo”, para 

informar os períodos em dias ou em horas diárias em que os servidores estejam trabalhando 

externamente às instalações das Unidades da FUNAG.  

 

8. FALTAS, AUSÊNCIAS, ATRASOS E COMPENSAÇÃO  

 As faltas justificadas poderão ser compensadas até o mês subsequente ao da ocorrência,  

mediante acordo com a chefia imediata, sendo assim consideradas como efetivo exercício. 

 A compensação de horas refere-se sempre a uma ausência justificada, autorizada pela 

chefia imediata.  

 As faltas não justificadas geram falta e perda de remuneração. 



 

 

Ausências, atrasos ou saídas antecipadas 

 O servidor deverá preencher uma justificativa no próprio sistema, com no mínimo 15 

(quinze) caracteres, para atraso, saídas antecipadas e ausência de registros. 

 

Falta injustificada, não compensável  

 São consideras como “débito não compensável” as horas relativas às ocorrências de 

ausência ao trabalho não autorizadas pela chefia para compensação, com o consequente desconto 

proporcional no salário. Nesse caso, o servidor perderá:  

I. a remuneração do dia em que faltar ao serviço, sem motivo justificado e  

II.  a parcela de remuneração diária, proporcional aos atrasos, ausências justificadas e saídas 

antecipadas, salvo na hipótese de compensação de horário. 

 

9. ABONOS E JUSTIFICATIVAS 

 A frequência poderá ser abonada pela chefia mediante justificativa do servidor, em 

campo específico no sistema. No entanto, ficará a critério da chefia conceder esse abono, na 

forma da legislação. O abono não está garantido após a inserção da justificativa pelo servidor no 

sistema. As justificativas serão analisadas pela chefia imediata antes de serem aceitas.  

 As ausências ao serviço autorizadas por lei serão ajustadas pela chefia com a informação 

da pertinente ocorrência e mediante lançamento de horas de crédito (horas positivas), até o limite 

da carga horária definida com base em comprovantes do direito à ausência.  

 

Consulta médica e demais ausências 

 O servidor deverá informar à chefia imediata o horário de ausência em virtude de 

consultas ou exames médicos, doação de sangue, comparecimentos a órgãos de justiça entre 

outros afastamentos legais. No retorno ao trabalho, o servidor entregará o atestado de 

comparecimento ou declaração do órgão competente à chefia imediata para que ela proceda os 

lançamentos de horário no sistema. Cópia digitalizada desses documentos deverão ser 

encaminhados à DRH  por email (drh@funag.gov.br) para arquivo nos assentamentos funcionais 

do servidor. 

 

 

 



 

Justificar ausências, atrasos ou saídas antecipadas 

 As justificativas só podem ser registradas no SISREF se a chefia ainda não tiver 

homologado a frequência do mês de competência. As alterações nas justificativas podem ser 

realizadas até o quinto dia útil do mês subsequente e desde que a chefia ainda não tenha 

realizado a homologação. Após a homologação, não há possibilidade de inserir justificativas no 

sistema. 

 

10. HORAS EXCEDENTES E BANCO DE HORAS 

 O banco de horas não é um direito do servidor, mas uma ferramenta de gestão utilizada 

pela Administração Pública e se dará em função da conveniência, do interesse e da oportunidade 

do serviço. 

 

Usufruto das horas excedentes 

 As horas excedentes à jornada de trabalho regular podem compor um banco de horas ou 

serão contabilizadas como horas excedentes do mês corrente, desde que o servidor tenha 

autorização prévia da chefia imediata para os dois registros. Se o servidor estiver autorizado, no 

dia em que fizer as horas excedentes deverá indicar no sistema se elas serão contabilizadas como 

horas comuns (excedentes do mês corrente) ou se serão destinadas ao banco de horas.  

 As horas comuns excedentes do mês corrente podem ser utilizadas para compensação de 

atrasos e faltas justificadas no próprio mês ou no mês subsequente à realização das horas 

excedentes, mediante acordo prévio com a chefia imediata. 

 As horas excedentes indicadas para o banco de horas poderão ser usufruídas em data pré-

estabelecida com a chefia imediata. Para usufruir das horas contabilizadas no banco de horas o 

servidor deverá solicitar que a chefia efetue a programação dentro do ciclo pré-definido pela 

CGAOF e registrado no sistema pela DRH. O banco de horas não ultrapassa o limite de um 

exercício e finaliza sempre em 31 de dezembro. 

 Uma vez indicadas as horas para o banco de horas, após homologação da chefia, elas não 

poderão ser convertidas para pagamento de horas não trabalhadas durante o mês ou para 

compensação de recesso de fim de ano. 

 Caso o servidor tenha faltas, mas indique as horas excedentes para o banco de horas ou 

recesso de fim de ano, o sistema descontará automaticamente os dias não trabalhados e 

contabilizará as horas excedentes no banco de horas ou no recesso de fim de ano, conforme 

indicação do servidor. 



 

 

A autorização para usufruto de horas do banco de horas  

 A autorização poderá ser para usufruto parcial ou total das horas do banco de horas. No 

caso de usufruto parcial, haverá entrada e saída do servidor naquele dia. O servidor irá trabalhar 

por apenas um período. O usufruto total refere-se a ausência de um dia inteiro, ou seja, o 

servidor não trabalhará naquele dia, usufruindo do período integral da jornada de trabalho. 

 Com antecedência, o chefe precisa indicar no sistema o dia em que o servidor vai usufruir 

das horas excedentes trabalhadas. Se for usufruto parcial poderá ser indicado no próprio dia. 

Nunca depois de usufruído. 

 

 

11. TABELA DE OCORRÊNCIAS  

 Ocorrências são as diversas situações de afastamento do serviço, justificadas ou não, 

passíveis de compensação ou não, a serem sistematicamente registradas pelas chefias no 

acompanhamento diário da frequência de seus subordinados.  

   

Informação 

 Resumo de esclarecimentos acerca da finalidade da ocorrência ou de detalhes que 

facilitem a identificação daquela que melhor se aplica à situação do afastamento.  

 

Documento legal  

 Documento que fundamenta ou autoriza o respectivo afastamento.  

 

Responsável pelo lançamento   

 As ocorrências são registradas no sistema pela chefia imediata. 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 


