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Pautas de hoje

I. Normativos e Público Alvo
II. IN nº 125, de 2020



Normativos
1996
Decreto 

1.867 

2017
Acordão 

TCU 2729

2018 
IN nº 2

2020
IN nº 125

Obrigatoriedade de 
implantação do 
controle eletrônico de 
frequência

Orientação, critérios e 
procedimentos gerais

Complementa a IN nº 2, de 2018, 
reforçando a obrigatoriedade de 
utilização de sistema informatizado, 
podendo adotar um sistema próprio 
ou utilizar um sistema 
disponibilizado pelo Órgão Central 
do SIPEC

Universidades e 
Hospitais implantar 
sistema eletrônico



Público alvo

Aplicáveis aos servidores públicos em exercício nos órgãos e entidades
integrantes da Administração Pública Federal direta, autárquica e
fundacional.



Obrigatoriedade do sistema informatizado
A IN nº 125, de 2020 reforça a obrigatoriedade de utilização de sistema
informatizado, em substituição à folha de ponto manual.

• Art. 3º Os órgãos e entidades integrantes do SIPEC utilizarão obrigatoriamente sistema
informatizado para o controle eletrônico de frequência de que trata o art. 7º da Instrução
Normativa SGP nº 2, de 2018.

Folha de ponto (manual)
§ 1º Os órgãos e entidades que não possuam sistema informatizado para o controle eletrônico
de frequência deverão implementar o uso desse sistema em até doze meses, contados da
publicação desta Instrução Normativa.

Atenção! Prazo de 12 meses para implementar o sistema informatizado.



Deverá obrigatoriamente
INTEGRÁ-LO ao Sistema
Estruturante de Gestão de
Pessoas do Órgão Central do
SIPEC (SIAPE/SIGEPE)

Duas Alternativas:

30 órgãos implantados
12 órgãos em funcionamento

Utilizar sistema 
disponibilizado pelo 

Órgão Central

Adotar sistema próprio 
do Órgão



Etapas e prazos

Seleção
(até 13/02)

Confirmação
(60 dias)

Implantação 
(180 dias)

Funcionamento
(60 dias)



• Seleção – Preencher formulário 
(http://gestao.planejamento.gov.br/pesquisasgp/manifestacao-sisref)

• Confirmação:
• Sistema do órgão central:

• Receber comunicação para tomar as providências necessárias para implantação.
• Envio de ofício formalizando esta opção.

• Sistema próprio:
• Órgão Central disponibilizará documentação para integração.
• Envio de ofício formalizando esta opção.

Etapas

http://gestao.planejamento.gov.br/pesquisasgp/manifestacao-sisref


Dúvidas?




