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CI Circular nº 1/2019 - DIPG/CAP/PROGEP
Campo Grande, 02 de janeiro de 2019.

Da:             Divisão de Pagamento/CAP/Progep
Para:          Todas as unidades da UFMS
Assunto:    Homologação do Ponto Eletrônico
 

Senhores Responsáveis por Unidades Administrativas da UFMS,
 
1. Considerando mudança no registro de frequência, que desde 1º
de dezembro de 2018 é através da biometria, encaminhamos o presente
objetivando orientar o procedimento de Homologação do Ponto Eletrônico,
conforme Manual 0966001.
2. Não é mais necessário o envio de processos à Divisão de
Pagamento, visto que, a partir de agora, todo procedimento é realizado
dentro do sistema RMO, bastando para tanto, estarem homologados os
registros de ponto eletrônico de todos os servidores de sua unidade, no
RMO.
3. Quanto aos servidores docentes, deverá também ser efetuada
a homologação dos seus registros e pontos, em que pese a dispensa do
registro de frequência por biometria bem como, na maioria das situações, a
inexistência de tais registros.
4. Já os servidores cedidos, não devem ter seu registro de ponto
homologado, visto que cumpre ao órgão onde exercem as atividades o
encaminhamento da informação sobre o registro de frequência.
5. Esclarecemos a necessidade de conferência dos registros de
ponto eletrônico dos servidores sob sua responsabilidade, em especial os
dias 24 e 31 de dezembro de 2018, que deve conter o ajuste de duas
horas, independente do usufruto ou não odo recesso de fim de ano.
6. H aven d o divergências, como por exemplo, servidores
constando sob sua responsabilidade e que não deveriam constar e vice-
versa, encaminhar e-mail relatando ocorrência e anexando comprovação
(documento que comprove a alteração de lotação) para
dipg.progep@ufms.br.
7. Por fim, reiteramos que, conforme CI Circular nº 45/2018 -
 DIPG/CAP/PROGEP, 0962101, o prazo final para a homologação do
ponto eletrônico é terça-feira, 8 de janeiro de 2019.
8. Dúvidas deverão ser esclarecidas via e-mail à Divisão de
Pagamento, dipg.progep@ufms.br.
 

Atenciosamente,
 

Comunicação Interna Circular 1 (0966009)         SEI 23104.000012/2019-90 / pg. 9



Adm. Marlos da Silva Pereira
Administrador - CRA/MS 4611

Chefe da Divisão de Pagamento/CAP/PROGEP/RTR
Matrícula Siape 2635318

 

Documento assinado eletronicamente por Marlos da Silva
Pereira, Chefe de Divisão, em 02/01/2019, às 11:57, conforme
horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0966009 e o código CRC
82BF59E6.

DIVISÃO DE PAGAMENTO
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária

Fone: (67)3345-7070
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

 
Referência: Processo nº 23104.000012/2019-90 SEI nº 0966009
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