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AGROOEFESA

PORTARIA N" 17012016

O PRESIDENTE DA AGENCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUARIA -

AGRODEFESA, no uso de suas atribuig6es legais,

Considerando a Lei no 19.019/2015' que dispoe sobre o controle de frequencia do

servidor no ambito da administraQao direta, autarquica e fundacionaldo Poder Executivo;

Considerando o Decreto n'8.465t2O15' que regulamenta o controle de frequencia

do servidor no ambito da administraqao direta, autarquica e fundacional do Poder

Executivo:

Considerando a lnstrugao Normativa no OO9/2015 da Secretaria de Estado de

Gesteo e Planejamento, que dispoe sobre as normas complementares do Sistema de

Registro de Controle Eletronico de FrequCncia dos servidores p0blicos da administraqao

direta, auterquica e fundacional do Poder Executivo e de outras providCncias;

Considerando a Lei 15.691/2006, que institui a carreira (PCR) de Agente de

Fiscalizagao Agropecuario e Fiscal Estadual Agropecuerio;

Considerando a Portaria no 1.5'10 de 21 Agosto de 2OOg do Minist6rio do Trabalho e

Emprego;

Considerando o Parecer PA n'004833/2015 da Procuradoria-Geral do Estado de

Goi6s, que orienta acerca da obrigatoriedade do registro de ponto eletr6nico aos Agentes

de Fiscalizagao Agropecu6rios e Fiscais Estaduais AgropecuArios que prestam servigos

externos e ou em Postos de Fiscaliza9ao:

E, por fim, considerando a capilaridade, complexidade e diversidade dos servigos

executados por esta Autarquia;

RESOLVE:

Art. 1o Criar regramentos especificos as peculiaridades das atividades desta

Agrodefesa, quanto ao controle de frequencia do servidor, valendo como base geral as

determinaqoes estabelecidas pela Lei Estadual no 19.019/2015, pelo Decreto Estadual no

8.465/20'15 e pela lnstruqao Normativa n" 009/2015/SEGPLAN

Art. 2" A jornada diaria de trabalho ser6 cumprida em 2 (dois) turnos'

preferencialmente das 08 (oito) as 12 (doze) e das 14 (quatorze) es 18 (dezoito) horas,
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para os servidores sujeitos a carga hordria de 0g (oito) horas, e das 12 (doze) as 1g
(dezoito) horas, para os servidores sujeitos a carga hor6ria de 6 (seis) horas,
habitualmente de segunda a sexta-feira, ressalvadas as situagoes excepcionais descritas
nesta Portaria.

Paragrafo 0nico - para os servidores efetivos da AGRODEFESA, constituido dos
grupos ocupacionais a seguir denominados, Auxiliar de Gestao Administratjva. Assistente
de Gestao Adminjstrativa, Agente de Fiscalizaeao Agropecuaria, Analista de Gestao
Administrativa e Fiscal Estadual Agropecu6rio, em caso de necessidade do servigo de
defesa agropecueria, a jornada de trabarho poder6 compreender dias uteis, sdbados,
domingos e feriados, em periodos diurnos e noturnos, em regime de escala de
revezamento ou nao - que neo serao considerados trabalho extraordinerio, sendo
garantido o descanso semanal remunerado minimo de 24 (vinle e quatro) horas
consecutivas, conforme S 5, Artigo 20, da Lei 15.691/2006.

Art. 30 A jornada de trabalho nas Unidades Administrativas desta Agencia podera
ocorrer dentro do periodo das 7 (sete) as 19 (dezenove) horas, habitualmente de
segunda a sexta-feira, com intervalo minimo de .l (uma) hora e m6ximo de 2 (duas) horas
para o almogo, exceto nos postos Fixos de Fiscalizageo (Barreiras), que atendereo em
regime de plantao.

S 1o Em situag6es devidamente justificadas o servidor podera solicitar alteraQao da
sua jornada de trabalho, desde que esta atenda as necessidades do servigo, dentro das
seguintes opqoes:

l. 07:00 es 1'1 :00 - 13:OO es 17:OO horas

ll. 07:00 as 12:OO - '14:00 as i7:OO horas

lll. 07:30 as 1't:30 - 12:30 as 16:30 horas

lV. 07:30 es 12;30 - 13;30 as 16:30 horas
V 08:00 es 11:OO - 13:OO as 18:OO horas

Vl. 08:00 es 12;00 - 13:00 as 17:OO horas

Vll. 08:00 as 13:00 - i4:OO as 17;OO horas

Vlll. 09:00 ds 12:OO - 13:OO es 18:OO horas
lX. 09:00 ds 13:OO - .14:00 as 18:OO horas
X. 09:00 irs 13:00 - 15:00 is t 9:OO horas

Xl. '10:00 ds 13:00 - 14:OO as 19:OO horas
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Xll. 07:00 as 13:OO horas

Xll. 08:00 ds 14:OO horas

Xlll. 13:00 ds 17:00 horas

S 20 O pedido de flexibilizageo de hor6rio devere ser feito em formutario proprio,
conforme Anexo l, e, ap6s a concordencia da Chefia lmediata, encaminhado pelo servidor
para GerCncia de Gesteo de pessoas, onde ser6 analisado e encaminhado a Diretoria de
Gestao, Planejamento e Finangas para apreciageo e deliberagao.

S 30 O servidor somente poderd iniciar na jornada de trabalho pretendida
data do deferlmento de sua softcitagao.

$ 40 O Chefe/Gerente imediato poderd flexibilizar a jornada de trabalho dos
servidores de sua gesteo, visando o bom andamento das atividades sob sua
responsabilidade, dentro das opg6es disponibilizadas, sendo necesseflo para tanto que
encaminhe solicitageo formal para Gerencia de Gestao de pessoas, onde sere analisado
e encaminhado a Diretoria de Gestao, planejamento e FinanQas para apreciaQeo e
deliberageo.

S 50 No periodo das 08 (oito) as 12 (doze) e das 14 (quatorze) as 18 (dezolto)
horas deve ser mantido, em todas as unidades administrativas desta Autarquia,
quantitativo minimo de pessoal suficiente para o atendimento ao p0blico.

Art. 40 O servidor devere cumprir fielmente a carga hor6ria dieria estabelecida,
dentro dos hor6rios de entrada e saida dos turnos, sob pena de responsabilidade, na
forma da Lei no 10.460/1988.

Paregrafo Unico - Em casos excepcionais, havendo a necessidade do servidor
em alterar eventualmente seu horerio estabelecido, ou se ausentar do local de trabalho
durante o expediente, este devera comunicar com antecedencia ao Chefe lmediato,
informando o motivo, para que este avarie a questao, focado no bom andamento das
atividades, podendo deferir ou nao.

Art. 50 O registro da frequencia do servidor desta Autarquia sere apurado por meio
do sistema de ponto eletrdnico em que serao registradas, diariamente e a cada turno, a
entrada e a saida do servidor em seu local de trabalho, ressalvadas os casos previstos,
no S 30 do Art. 40 da Lei no 19.019/2015, portaria no 1.SjO de 2l Agosto de 2009 do
Minist6rio do Trabalho e Emprego e Lei no j5.69i/2006, nas seguintes hip6teses:

S 'lo Os Fiscais Estaduais Agropecuarios e Agentes de Fiscalizagao Agropecuerios
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que exercem atividades externas rotinelramente ou eventualmente, ficam dispensados do
Ponto Eletrdnico devendo registrar o ponto na Folha de Frequencia, e comprovar suas
atividades atrav6s de Termo de Fiscalizagao e Termo de Atividade emitidos
eletronicamente e outros referentes ao servigo realizado.

I - o servidor que se enquadra no par6grafo anterior, mesmo estando dispensado
do ponto eletr6nico, devera cumprir integralmente sua carga horeria, ficando obrigado,
quando necessario, a complementar as horas faltantes, executando atividades extras,
determinadas pelo Chefe lmediato;

ll - a jornada de trabalho podere compreender dias iteis, sdbados, domingos e
feriados, em periodos diurnos e noturnos, em regime de escala de revezamento ou neo _
que neo serao considerados trabalho extraordin6rio, sendo garantido o descanso semanal
remunerado minimo de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas, conforme S 5, Artigo 20, da
Lei 15.691/2006;

lll . em caso de impossibilidade comprovada de preenchimento do Termo de
Fiscalizageo ou Termo de Atividade de forma eletr6nica, o servidor devera preencha_lo
manualmente, ap6s o encerramento da atividade, inserindo_o posterjormente no
SIDAGO,

S 20 Os Empregados p0blicos (Celetistas) lotados nesla Autarquia, diante da
impossibilidade de cumprimento da portaria no 1.510, de 21 Agosto de 2009, do
Minist6rio do Trabalho e Emprego, ficam dispensados do ponto Eletronico, devendo
registrar o ponto na Folha de Frequencia, com os hordrios de entrada e saida e intervalos
de almogo.

I - os Fiscais Estaduais Agropecuarios e Agentes de Fiscalizagao Agropecu6rios
empregados p0bricos (ceretistas) que prestam servigos externos, nos termos do
Artigo 5", paregrafo 1', desta portaria ficam dispensados do ponto Eretronico
devendo registrar o ponto na Forha de Frequancia, e comprovar suas atividades
atraves de Termo de Fiscalizagao e Termo de Atividade emitidos eletronicamente;
s 30 0s Gerentes, supervisores Regionais, Assessores da Diretoria Executiva,

Fiscais Estaduajs Agropecuarios e Agentes de Fiscalizagao Agropecuaraos lotados na
Sede Central, na Sede das Unidades Regionais e Laborat6rios que executam atividades
externas eventualmente ou nao, estao dispensados do registro de ponto Eletr6nico, nos
termos do Art. 10, do Decreto n" 8.465/20.1S, devendo registrar a frequencia do trabalho
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atrav6s da Forha de Frequencia, e comprovar suas atividades atraves de Termo de
Fiscalizagao e Termo de Atividade emitidos eletronicamente e outros referentes ao
servigo realizado.

Art.60 O registro de ponto eletr6nico do servidor lotado em
dever6 acontecer na entrada e saida da escala e no inicio e final
descanso

Posto Fixo (Barreira),

de cada periodo de

Paregrafo onico - Visando a ininterruptividade das atividades nos postos Fixos
(Barreiras), havendo mais de um servidor no plantao, o periodo de descanso neo deverj
coincidir, permanecendo sempre pelo menos um servidor em atividade.

l- o registro do ponto dever6 ocorrer na entrada e saida de escalas,
preferencialmente as 1O:OO horas da manha, na entrada e saida do periodo de descanso
que devere ocorrer preferencialmente das 22:OO as O3:OO e das O3:OO as 08:00 horas da
manha,

ll - os hordrios de refeigao devereo ser gerados automaticamente no sistema de
Ponto Eletronico, contabilizando uma hora para almogo e uma hora para Jantar;

lll - caso o Chefe lmediado veja a necessidade de alterageo dos horarios para as
troca de plantao, bem como para o periodo de descanso, devera encamjnhar solicitagao
a Gerencia de Gesteo de pessoas para que seja providenciado a incruseo da nova
jornada no sistema e a inclusao dos servidores na nova jornada;

Art. 7'O servidor que eventualmente exerga atividades internas atem de sua carga
hor6ria habitual, submetido ao controle do registro do ponto Eletronico, sere compensado
atraves do sistema de Banco de Horas, conforme Art. go, do Decreto 8.465/2015, nas
situagoes devidamente soricitadas e justificadas peras chefias rmediatas, autorizados
pelo Diretor da drea e homologado pelo Titular da pasta.

Art. 8" Os servidores que lotados em unidades da Agrodefesa, onde os pr6dios sao
cedidos, em conjunto com outros entes, a exemplo das prefeituras Municipais e
sindicatos Rurais, que ficarem impedidos de cumprir a jornada estaberecida em rei de
08;00 (oito) as 12:00 (doze) horas e das 14:OO (quatorze) es 18:OO (dezoito) horas,
acompanhareo o horario de expediente destes, ficando obrigado, quando necess6rio, a
complementar as horas faltantes, executando atividades extras, determinadas pelo Chefe
lmediato, que deverao ser comprovadas atraves da emissao do Termo de Fiscalazagao ou
Termo de Atividade
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Paregrafo onico - Nos casos evidenciados no a(igo anterior,
dever6 comunicar o fato a Gerencia de Gestao de pessoas
necessArias.
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a Chefia lmediata

para adequag6es

Art, 9" para os servidores
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Art. l0 para fins de comprovagao das ocorrancias e justificativas (trabalho externo,cursos/treinamentos, etc), para o servidor submetido ao controle de ponto eletronicodeverd inserir no sistema de registro e controle eletr6nico de frequ6ncia (intra.goias) ouenviar por e-mail ao Chefe lmediato, caso nao tenha acesso a tal sistema, os respectivosdocumentos comprobat6rios, at6 o 3. (terceiro) dia 0til do termino da ocorrancia, comvistas ds providencias de autorizageo e homologagao.
Art. ,ll A criterio da Diretoria Executiva desta Agencia poderao ser incrementados

novos procedimentos visando a seguranga e transpar6ncia das informag6es reracionadasao registro e controle de frequoncia e o cumprimento da carga horeria pelos servidoresdesta Agencia.

AIt. ,12 Sere constituida pela Diretoria Executiva uma comissao composta por 3(tr6s) servidores efetivos da Agrodefesa, com autonomia e independoncia parasupervisionar e fiscalizar o cumprimento desta portaria, podendo deslocar-se aosdiversos setores desta Ag6ncia, na capital ou no interior, e ainda verilicar in loco a rotinade atividades externas desenvolvidas peros servidores dispensados do ponto Eretr6nico,podendo solicitar esclarecimento, requisitar documentos e tomar providoncias diversasvisando a boa prdtica e transparCncia do sistema de registro de ponto.
Art. 13 Esta portaria entra em vigor a partir de 1o de maio de 2016.

PUBLIQUE.SE E CUMPRA.SE-

cABtNETE oo pRES|DENTE 
DA AGENctA

AGRODEFESA, Goienia, aos 20 dias de abrit

cotANA DE DEFESA AGRopEcuARlA _
de 2016.

.""it.,i':!i1,i;*'*li.!?iip;+"i"rfii."J,ffi 
;[.};::,;:,,1",,

Eduard6-4ii-es


