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CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES INTRODUTÓRIAS

 

Art. 1º Este Regulamento disciplina o registro da frequência e o controle da jornada de trabalho dos
empregados da NOVACAP, por meio de Sistema de Ponto Eletrônico.

 

CAPÍTULO II

DO GLOSSÁRIO E DAS EXPRESSÕES TÉCNICAS

 

Art. 2º Para fins deste Regulamento considera-se:

I - CLT - Consolidação das Leis do Trabalho;

II - DEGEP – Departamento de Gestão de Pessoas;

III - Entrada de Ba�das - digitação manual do horário de entrada ou saída;

IV - REP - Relógio Eletrônico de Ponto;

V - SEI - Sistema Eletrônico de Informações;

VI – ACT – Acordo Cole�vo de Trabalho. (Inserido pelo Doc. SEI - nº 50697467)

VII- QEP – Quadro de Empregados Permanente. (Inserido pelo Doc. SEI - nº 50697467)

 

CAPÍTULO III

DAS NORMAS E DOS PRINCÍPIOS

                       

Art. 3º Os norma�vos que norteiam o presente Regulamento são:

I – CLT;

II – Portaria nº 373/2011, do Ministério do Trabalho e Emprego;

III – Regulamento de Pessoal da NOVACAP;

IV – Regimento Interno da NOVACAP;

V – Estatuto Social da NOVACAP.

 

CAPÍTULO IV

DA DESCRIÇÃO DA NORMA

 

SEÇÃO I

DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA NOVACAP E DA DURAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO
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Art. 4º O horário de funcionamento da NOVACAP será em dias úteis, de 7 (sete) às 20 (vinte) horas, e o
atendimento ao público externo ocorrerá de 8 (oito) às 18 (dezoito) horas.

 

Art. 5º Os horários de início e de término para cumprimento da jornada de trabalho serão estabelecidos pela
chefia imediata, no período de 7h às 20h, observado o interesse da NOVACAP, a carga horária dos
empregados lotados ou em exercício na respec�va unidade, e o disposto no § 1º deste ar�go. (Redação
alterada pelo Doc. SEI - nº 50697467)

§1º As escalas individuais de horário devem ser definidas assegurando a distribuição adequada da força de
trabalho, de forma a garan�r a con�nuidade dos serviços, a transmissão ordenada das tarefas e o
funcionamento das unidades da NOVACAP nos períodos fixados no art. 4º.

§ 2º Excepcionalmente, os horários de início e término, bem como os dias de cumprimento da jornada de
trabalho poderão ser fixados de forma diferenciada, mediante autorização específica da chefia imediata.

 

Art. 6º A jornada de trabalho dos empregados da NOVACAP tem duração de 8 horas diárias ou 40 horas
semanais, respeitadas as exceções estabelecidas em lei e no Acordo Cole�vo de Trabalho vigente.

 

Parágrafo único. O sábado é considerado dia ú�l não trabalhado.

 

Art. 7º O intervalo intrajornada para repouso e alimentação não é computado na duração da jornada de
trabalho, e não poderá, em hipótese alguma, ser inferior a 1 (uma) hora ou exceder a 2 (duas) horas, salvo
Acordo Cole�vo em contrário. (Redação alterada pelo Doc. SEI - nº 50697467)

 

Parágrafo único. O intervalo intrajornada deverá ser gozado preferencialmente nos horários entre o período
de 12h até às 15h. (Incluído pelo Doc. SEI - nº 50697467)

 

Art. 8º Não é permi�da a realização de jornada diária ininterrupta superior a 5 (cinco) horas, com exceção
dos empregados que es�verem cumprindo turno de 12 (doze) horas por 36 (trinta e seis) horas, sendo 12
(doze) horas de trabalho seguidas por 36 (trinta e seis) horas de descanso. (Redação alterada pelo Doc. SEI -
nº 50697467)

 

Parágrafo único. O intervalo mínimo para repouso entre uma jornada diária e outra é de 11 (onze) horas
consecu�vas.

 

SEÇÃO II

DO HORÁRIO DE TRABALHO

 

Art. 9º O horário de trabalho do empregado deve ser definido, conforme o emprego ocupado, de forma a
atender às necessidades da unidade de lotação, observado um dos horários permi�dos relacionados no
quadro abaixo:

 

HORÁRIOS PERMITIDOS
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CÓDIGO DESCRIÇÃO

H.001 7h às 12h  13h às 16h

H.002 7h às 12h  14h às 17h

H.003 8h às 12h  13h às 17h

H.004 8h às 12h  14h às 18h

H.005 9h às 12h  13h às 18h

H.006 9h às 13h  14h às 18h

H.007 9h às 12h  14h às 19h

H.008 10h às 13h 14h às 19h

H.009 10h às 13h 15h às 20h

H.010 8h às 12h

H.011 8h às 14h

H.012 7h às 19h

H.013 19h às 7h

 

§1º Os Médicos do Trabalho deverão obedecer ao horário definido pelo código H.010.

§2º O horário detalhado no código H.011 des�na-se às categorias cuja lei, sentença judicial, acordo ou
convenção cole�va es�pule o limite de 6 (seis) horas diárias de jornada, ficando sob a responsabilidade do
Departamento de Gestão de Pessoas – DEGEP - dirimir os casos específicos.

§3º Aos empregados com jornada de 20 (vinte) e 30 (trinta) horas semanais fica assegurado, diariamente,
um intervalo de 15 (quinze) minutos para repouso e alimentação, que estará incluso na jornada de trabalho
normal, não podendo ser acrescido à jornada sob qualquer hipótese.

§4º Os horários constantes nos códigos H.012 e H.013 referem-se exclusivamente às jornadas de 12 (doze)
horas por 36 (trinta e seis) horas.

§5º O horário de trabalho do empregado somente poderá ser alterado pelo gestor da unidade de lotação,
mediante solicitação via SEI e em período não inferior à 90 (noventa) dias da úl�ma alteração. (Redação
alterada pelo Doc. SEI - nº 50697467)

 

SEÇÃO III

DO REGISTRO DE FREQUÊNCIA
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Art. 10. O registro diário de frequência, efetuado por meio do REP, é obrigatório para os empregados da
NOVACAP, incluindo os cedidos de outros órgãos e os ocupantes de Função Gra�ficada ou Emprego em
Comissão.

§1º O registro de frequência é pessoal e intransferível, devendo ser realizado no início da jornada, na saída e
no retorno do intervalo intrajornada para refeição e descanso, bem como no término da jornada diária.
(Redação alterada pelo Doc. SEI - nº 50697467)

§2º Os empregados, quando es�verem em efe�vo exercício no campo, mediante autorização da chefia
imediata, poderão ser dispensados de registrar eletronicamente o início e término do intervalo intrajornada,
mas estarão obrigados a usufruírem desse período, não podendo exercer qualquer a�vidade durante o
descanso. (Redação alterada pelo Doc. SEI - nº 50697467)

§3º O tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efe�va ocupação do posto de
trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo
empregador, não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do empregador.

§4º Na ocorrência de ausências legais ou aquelas previstas no Acordo Cole�vo de Trabalho, os documentos
de comprovação deverão ser encaminhados pelo próprio empregado à chefia imediata e ao Departamento
de Gestão de Pessoas - DEGEP, conforme o caso, o qual deverá efetuar o requerimento diretamente no
Sistema Eletrônico de Ponto, para fins de registro e controle.

§5º As ausências para comparecimento ou acompanhamento de dependentes às consultas, exames,
tratamentos seriados e outros correlatos, que resultem em afastamento inferior a um dia, deverão ser
previamente acordadas entre a chefia e o empregado.

 

Art. 11. Estão dispensados de registro de frequência, tratado no art. 10 deste Regulamento:

I - O Secretário-Geral; (Redação dada pelo Doc. SEI - nº 50697467)

II - Os empregados em regime de teletrabalho.

 

Art. 12. Não podem ter acordo de compensação de horas:

I - Os ascensoristas/cabineiros de elevador (Lei nº 3.270/1957);

II - Telefonistas (ar�go 227, da CLT);

III - os empregados que exercem a�vidade externa incompa�vel com a fixação de horário de trabalho,
devendo tal condição ser anotada na Carteira de Trabalho e Previdência Social e no registro de empregados
(Incluído pela Lei nº 8.966, de 27.12.1994) (Redação alterada pelo Doc. SEI - nº 50697467); e

IV - os empregados em regime de teletrabalho (Redação alterada pelo Doc. SEI - nº 50697467).

 

Art. 13. O registro de frequência também é dispensado quando o empregado es�ver em:

I - Regime de teletrabalho;

II - Deslocamento a serviço ou treinamento;

III - Férias;

IV - Licença ou afastamento;

V - Ausência regulamentar autorizada pelo órgão de origem;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L3270.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm#art227
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VI - Subs�tuição de chefia dispensada de registro, devidamente nomeado por Instrução, durante o exercício
da subs�tuição.

Parágrafo único. A dispensa de que trata os incisos II a VI, não elimina a obrigação do empregado de
jus�ficar na sua folha de ponto eletrônica, o mo�vo da ausência do registro, u�lizando, para tanto, o código
correspondente fornecido pelo Sistema.

 

Art. 14. O registro de frequência deve ser efetuado exclusivamente nos equipamentos instalados no prédio
de localização da unidade de lotação do empregado ou onde for determinado pelo DEGEP, por meio da
leitura biométrica de sua impressão digital, previamente cadastrada.

§1º Quando não for possível o cadastramento da impressão digital do empregado, o registro de frequência
será efetuado, excepcionalmente, por meio de cartão com leitura por aproximação, fornecido pelo DEGEP.

§2º Caso o empregado não possa efetuar o registro imediato de sua frequência por esquecimento,
problemas técnicos no equipamento ou prestação de serviços externos, deverá apresentar jus�fica�va no
Sistema Eletrônico de Ponto, u�lizando o código correspondente e informando o horário pra�cado, cabendo
à chefia, em caso de concordância, autorizar o registro.

§3º Eventuais atrasos ou saídas antecipadas decorrentes de interesse do serviço poderão ser abonados pela
chefia imediata.

 

SEÇÃO IV

PRORROGAÇÃO DA JORNADA E COMPENSAÇÃO DE HORAS

 

 Art. 15. Fica concedida ao empregado a flexibilidade de até 15(quinze) minutos rela�va à jornada regular,
desde que cumpra o total das horas diárias de trabalho.

 

Art. 16. Eventualmente e mediante prévia autorização da chefia imediata, os empregados poderão u�lizar o
regime compensatório de jornada.

§1º Para usufruto do regime compensatório tratado no caput, o empregado deverá assinar acordo individual
disposto no Anexo I deste Regulamento.

§2º As saídas antecipadas e os atrasos deverão ser comunicados previamente à chefia imediata e poderão
ser compensados em uma semana ou conforme o estabelecido no Acordo Individual ou Acordo Cole�vo de
Trabalho (art. 59, §5º, da CLT) (Redação alterada pelo Doc. SEI - nº 50697467)

§3º As ausências devidamente jus�ficadas e decorrentes de caso fortuito ou de força maior poderão ser
compensadas até o término do mês subsequente ao da sua ocorrência, desde que tenham anuência da
chefia imediata, sendo, assim, consideradas como efe�vo exercício.

§4º Excepcionalmente, em razão de mo�vo de força maior, para atendimento à realização de serviços
inadiáveis ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifesto, os empregados poderão ser demandados a
prorrogar a sua jornada de trabalho, mediante jus�fica�va da Chefia imediata e estritamente dentro do
limite necessário.

§5º O empregado apenas realizará horas extras após autorização de seu chefe imediato, ra�ficada pela
Diretoria competente, sob pena de infringir ao presente Regulamento, de acordo com as sanções previstas
na CLT.

§6º A sobrejornada não é considerada hora extra, portanto, a jornada extraordinária não descaracteriza a
compensação de jornada que poderá ser realizada mediante Acordo Individual de Trabalho entre as partes. 
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Art. 17. As horas de trabalho acrescidas (posi�vas) ou devidas (nega�vas), em regra, deverão ser
compensadas em até uma semana ou conforme estabelecido no Acordo Individual ou Acordo Cole�vo de
Trabalho, vedado exceder 02 (duas) horas extras por dia, 10 (dez) horas diárias, e, ainda, não podendo
ocorrer de forma habitual. (Redação alterada pelo Doc. SEI - nº 50697467)

§1º A compensação poderá se dar excepcionalmente dentro do prazo de 06 (seis) meses, ante a pactuação
do Acordo Individual entre a NOVACAP e seus empregados.

§2º As horas posi�vas deverão ter autorização expressa da chefia imediata. (Redação alterada pelo Doc. SEI -
nº 50697467)

§3º As horas extras realizadas em domingos ou feriados serão consideradas na proporção de 1:2, ou seja, um
minuto de trabalho para dois minutos de descanso.

§4º Não ocorrendo a reposição dos minutos devidos no prazo de até uma semana ou conforme estabelecido
no Acordo Individual ou Acordo Cole�vo de Trabalho, haverá o desconto em pecúnia dos minutos
correspondentes na folha de pagamento do empregado. (Redação alterada pelo Doc. SEI - nº 50697467)

§5º A compensação de horário do empregado com jornada de 08 (oito) horas diárias, não pode, em
nenhuma hipótese, afetar o período mínimo legal des�nado ao intervalo intrajornada.

§6º No caso de afastamento por auxílio-doença, acidente de trabalho ou férias, o prazo para a compensação
das horas será até o final do mês subsequente ao do retorno do empregado.

 

Art. 18. São responsabilidades do empregado:

I - Registrar, diariamente, os movimentos de entrada e saída indicados no art. 10 e seus parágrafos;

II – Apresentar mo�vação para suas ausências ao serviço, de forma a não caracterizar falta injus�ficada;

III - Apresentar elementos comprobatórios que jus�fiquem as eventuais ausências amparadas por
disposições legais; e

IV - Promover o acompanhamento diário dos registros de sua frequência, responsabilizando-se pelo controle
de sua jornada regulamentar.

 

Art. 19. São responsabilidades das chefias imediatas, no que se refere ao controle de frequência:

I - Orientar os empregados para o fiel cumprimento do disposto neste Regulamento;

II - Promover o fechamento do ponto eletrônico até o 5º dia ú�l do mês subsequente ao trabalhado;

III - Registrar a jornada de trabalho dos empregados, apreciando todas as solicitações eventualmente
existentes sobre ajustes de jornada, realizadas por seus subordinados; e

IV - Estabelecer a forma de compensação de horário, observado o disposto nos arts. 15, 16 e 17 deste
Regulamento. (Redação alterada pelo Doc. SEI - nº 50697467)

 

 SEÇÃO V

ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA JORNADA DE TRABALHO

 

Art. 20. O empregado deve efetuar o acompanhamento e controle da jornada de trabalho diariamente por
meio do PontoSecullum4 Web, no link: h�ps://pontosecullum4-

https://pontosecullum4-01.secullum.com.br/ponto4web/1822850002
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01.secullum.com.br/ponto4web/1822850002, realizando os seguintes passos:

1 - Alterar o �po de entrada de login por "N° Iden�ficação".

2 - No campo "usuário", digitar a matrícula com 1 (um) dígito a menos da direita para esquerda, excluindo-se
o dígito verificador.

3 - A senha estabelecida para o primeiro login de todos os empregados é 123456, devendo ser alterada
clicando-se no campo superior à direita no nome, e em seguida, na opção de alterar senha.

Parágrafo único. Na opção mencionada no caput deste ar�go, o empregado tem acesso aos seus registros de
frequência no ponto eletrônico, com possibilidade de jus�ficar atrasos ou faltas ao trabalho, bem como
efetuar entrada de ba�das decorrentes da falta de registro por meio do REP, entre outros, limitado a 05
(cinco) dias do evento.

 

Art. 21. O chefe da unidade deve acompanhar a jornada de trabalho dos empregados sob sua gestão, por
meio do Ponto Secullum 4 Web, no link:h�ps://pontosecullum4-
01.secullum.com.br/ponto4web/1822850002, verificando o registro de frequência na opção “ponto diário”,
semanalmente.

Parágrafo único. O gestor deve verificar o cumprimento da jornada de trabalho, decidir sobre as solicitações
de abonos por atrasos ou faltas, e as solicitações de entrada de ba�das efetuadas pelos empregados e,
ainda, gerenciar eventuais saldos de horas a compensar.

 

Art. 22. O cumprimento da carga horária mensal de trabalho a que está sujeito o empregado é acompanhado
pelo chefe da unidade laboral, com o apoio de dados e relatórios gerenciais disponíveis nos sistemas
biométricos de saldo de horas e de frequência.

 

Art. 23. Compete ao chefe da unidade no�ficar o empregado no prazo de 24h com saldo posi�vo ou
nega�vo, obje�vando que este efetue a compensação do saldo em até uma semana da apuração, ficando
expressamente proibida a compensação de horas nega�vas durante o período de férias regulamentares do
empregado. (Redação alterada pelo Doc. SEI - nº 50697467)

§1º A no�ficação ao empregado deve ser formal, obje�vando comprovação, quando necessário.

§2º Caso o gestor não encaminhe a no�ficação (Anexo II) para que o empregado efetue a compensação de
horas posi�vas em tempo hábil, nos termos da presente norma, serão tomadas as seguintes providências:
(Redação alterada pelo Doc. SEI - nº 50697467)

I -  O chefe imediato do empregado receberá uma no�ficação administra�va, assinada pelo Chefe do
Departamento de Gestão de Pessoas, para que seja observado o con�do na presente Norma, visando a não
acumulação de horas posi�vas pelos seus subordinados;

II - Caso o chefe imediato tenha 03 (três) no�ficações no período de 12 (doze) meses anteriores, a contar da
aplicação da úl�ma no�ficação, na 4ª aplicação deverá ser instaurado Processo Administra�vo Disciplinar por
descumprimento, acompanhado de norma da empresa.

§3º As providências listadas no §2º deste ar�go não afastam a aplicação de outras medidas administra�vas
cabíveis pelo descumprimento das normas, inclusive as que estão elencadas na CLT.

 

Art. 24. Após 12 (doze) meses sem receber nenhuma no�ficação, inicia-se nova contagem de prazo, para
efeito do art. 23, §2º, II. (Redação alterada pelo Doc. SEI - nº 50697467)

 

https://pontosecullum4-01.secullum.com.br/ponto4web/1822850002
https://pontosecullum4-01.secullum.com.br/ponto4web/1822850002
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Art. 25. O empregado que tenha sido no�ficado previamente pelo gestor e não usufrua do crédito de horas
posi�vas acumuladas semanalmente, após comprovação da no�ficação ao empregado, poderá sofrer
sanções aplicáveis, conforme as medidas citadas no art. 23, §2º, bem como aquelas previstas na CLT e no
Regulamento de Pessoal desta Empresa Pública. (Redação alterada pelo Doc. SEI - nº 50697467)

 

Art. 26. Caso o chefe imediato receba no�ficação/penalidade e seja des�tuído do seu Emprego em Comissão
ou Função Gra�ficada, a próxima penalidade que este receber, não se comunica com as
no�ficações/penalidades recebidas enquanto gestor, visto que tais no�ficações/penalidades possuem
naturezas dis�ntas. (Redação alterada pelo Doc. SEI - nº 50697467)

 

Art. 27. As penalidades serão computadas ao gestor que faça parte do Quadro de Empregados da Empresa,
independentemente de alteração de Emprego em Comissão ou Função Gra�ficada. (Redação alterada pelo
Doc. SEI - nº 50697467)

 

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 

Art. 28. A não observância dos critérios estabelecidos neste norma�vo será analisada sob o aspecto
disciplinar, ficando os empregados sujeitos às sanções previstas no Regulamento de Pessoal ou legislação
cogente.

 

Art. 29. O descumprimento da jornada de trabalho a que o empregado está escalado, sem anuência da
chefia imediata, poderá caracterizar falta não jus�ficada, inassiduidade habitual ou abandono de emprego.
(Redação alterada pelo Doc. SEI - nº 50697467)

§1º Cabe ao chefe da unidade administra�va relatar o ocorrido, por escrito, devendo ser acostado relatório
do sistema biométrico com dados comprobatórios.

§2º Descontos reiterados de horas nega�vas no salário do empregado poderão caracterizar inassiduidade
habitual.

 

Art. 30. A u�lização indevida dos registros eletrônicos, após regularmente apurada, poderá acarretar ao
infrator, penalidades na forma da legislação per�nente e Regulamento de Pessoal da NOVACAP.

 

Art. 31. A Comissão Permanente de Implementação e Monitoramento do Ponto Eletrônico, composta por
membros de cada Diretoria, tem como obje�vo estabelecer os critérios para registro da frequência e o
controle da jornada de trabalho dos empregados da NOVACAP, que se dará por meio do Registro Eletrônico
de Ponto, na forma insculpida pela Cláusula Vigésima Oitava do ACT 2019/2021 e legislação que regula o
tema, estando apta a rever os processos a qualquer tempo e prestar quaisquer esclarecimentos, sem que
seus membros recebam a mais por isso.

 

Art. 32. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Execu�va, observando-se o Acordo Cole�vo de
Trabalho vigente, e em obediência ao princípio da intenção cole�va, de acordo com os ditames dos arts. 112
e 114, do Código Civil.
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Art. 33. Este Regulamento não alcança a execução e o pagamento de horas extras já autorizadas pela
Diretoria Execu�va para o ano de 2020.

 

Art. 34. Consideram-se as alterações, sem modificação da vigência estabelecida no ar�go 35. (Redação
alterada pelo Doc. SEI - nº 50697467)

 

Art. 35. Este regulamento entrará em vigor em 17 de novembro de 2020. (Redação alterada pelo Doc. SEI -
nº 50697467)

 

Fernando Rodrigues Ferreira Leite

 

Edgard Antônio Lemos Alves

 

Elzo Bertoldo Gomes

 

Virgínia Cussi Sanchez

 

Rubens de Oliveira Pimentel Junior

 

Sérgio Antunes Lemos

 

 

 

 
 

ANEXO I

ACORDO PARA PRORROGAÇÃO DE JORNADA E COMPENSAÇÃO DE HORAS

 

 

Empregador: Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, cadastrada no CNPJ sob nº
00.037.457/0001-70, com sede no Setor de Áreas Públicas, Lote B, s/n, EPIA, CEP 71.215-000, Brasília-DF.

Empregado: ______________________________________________, cadastrado no CPF sob nº
_______________, ocupante do cargo de ____________________________, lotado na unidade
______________.

As partes acima qualificadas têm justa e acordada a prorrogação de jornada de trabalho e compensação de
horas com base no Regulamento de Jornada de Trabalho desta Empresa Pública, e, ainda, no art. 59 da CLT e
na súmula nº 85 do TST, no que compete a compensação de horas, conforme cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA PRORROGAÇÃO E COMPENSAÇÃO DE JORNADA

As horas trabalhadas além ou inferior à jornada normal estabelecida para o empregado serão compensadas
nos termos das regras estabelecidas no Regulamento de Jornada de Trabalho e Controle de Frequência da
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NOVACAP

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RESCISÃO

Ocorrendo rescisão do contrato de trabalho antes do término do período de apuração, o saldo remanescente
posi�vo será pago na rescisão, com seus acréscimos legais. No caso de saldo nega�vo, as horas de débito
serão descontadas do empregado independentemente do mo�vo da demissão.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO

As horas prorrogadas e compensadas pela forma pactuada nas cláusulas anteriores serão tratadas como
horas normais, sem qualquer acréscimo, exceto aquelas devidamente autorizadas pela Diretoria-Execu�va
para fins de remuneração, as quais serão acrescidas de pelo menos 50%.

CLAUSULA QUARTA - VALIDADE

O presente acordo para prorrogação de jornada e compensação de horas adere ao contrato de trabalho,
tendo vigência por prazo indeterminado ou até que seja subs�tuído por um novo acordo.

E, por estarem assim justos e acordados, firmam o presente em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

 

Brasília - DF, ____ de _________________ de ______.

_________________________________

Assinatura do Empregado

 

 

_________________________________

Assinatura e Carimbo do Gestor da Área

 

 

_________________________________

Chefe do DEGEP

 

 

Testemunhas:

 

_________________________________

Nome:

CPF:

 

_________________________________

Nome:

CPF:

 

ANEXO II
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NOTIFICAÇÃO 

 

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, em cumprimento ao art. 22, do
Regulamento de Jornada de Trabalho e Controle de Frequência, por meio do seu Chefe Imediato, (nome do
empregado, função, lotação e matrícula), NOTIFICA o/a (nome do empregado, cargo, lotação e matrícula),
para que efetue a compensação do saldo de horas (quan�dade de horas) até o final do mês subsequente ao
apurado, até dd/mm/aaaa, ficando expressamente proibida a compensação de horas nega�vas durante o
período de férias regulamentares do empregado.

 

Atenciosamente,

 

Diretoria ___________________

Chefe Imediato

 

 

Documento assinado eletronicamente por ELZO BERTOLDO GOMES - Matr.0973333-7,
Diretor(a) Administra�vo(a) da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, em
12/11/2020, às 18:06, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO ANTUNES LEMOS - Matr.0973458-9,
Diretor(a) de Urbanização da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, em
12/11/2020, às 18:27, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por VIRGINIA CUSSI SANCHEZ Matr - 0973483X,
Diretor(a) de Edificações da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, em
12/11/2020, às 18:45, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por RUBENS DE OLIVEIRA PIMENTEL JÚNIOR -
Matr.0973384-1, Diretor(a) de Financeiro(a) da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do
Brasil, em 12/11/2020, às 19:24, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de
2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por EDGARD ANTONIO LEMOS ALVES - Matr.0973460-0,
Diretor(a) Jurídico(a) da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, em 12/11/2020,
às 20:06, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no
Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE -
Matr.0973488-0, Diretor(a) Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil,
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em 12/11/2020, às 21:04, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 50691693 código CRC= D81B6A17.
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