
Nova funcionalidade: 
Atribuir Horas extra

Servidores com saldos a compensar deverão atribuir, mensalmente, a 
quantidade de horas extra que desejam utilizar para compensar cada 

saldo.



A nova funcionalidade permitirá que os servidores possam
definir, mês a mês, quantas das suas horas extras mensais
eles desejam utilizar para pagar seus saldos de
compensação (saldos de revezamento, afastamento COVID,
código 39...)



Só é possível atribuir horas extras para
compensação de saldos de folhas
fechadas. Ou seja, só é possível utilizar as
horas extra realizadas no mês para
compensar um saldo após o fechamento
da folha deste mês (Ex: horas extra feitas
em dezembro só poderão ser atribuídas
após o fechamento da folha de
dezembro, a partir de janeiro).



Na folha de ponto, na tabela de 
compensações, o sistema 

mostrará os saldos de todas as 
compensações utilizadas por 

você.

Caso você possua saldo devedor 
(a compensar) o saldo estará em 

vermelho. 
Caso você tenha compensado, 

estará em verde.



Na folha de ponto, você poderá acessar 
a nova funcionalidade clicando no 

botão “Atribuir horas extra”



Quantidade total de horas extras feitas no mês

Quantidade total de horas extras não usadas dentro do 
mês e não atribuídas a nenhuma compensação



Compensação com fundo cinza: Prazo de
compensação expirado, ou seja, não é
possível usar horas deste mês para
compensá-la
Compensação com texto verde: Está dentro
do saldo de compensação, mas o saldo já foi
compensado. O sistema irá indicar qualquer
saldo de horas extra que tenha sobrado
desta compensação
Compensação com texto vermelho: Está
dentro do prazo de compensação, mas o
saldo ainda não foi compensado. O sistema
irá indicar o saldo a pagar.



Informe a quantidade de horas 
que deseja usar para abater o 

saldo da compensação 
selecionada



Na folha de ponto, o sistema mostrará em um 
quadro todas as atribuições de horas extra 

registradas para aquele mês e que podem ser 
alteradas.

Para excluir uma atribuição, clique no “X” em 
vermelho ao lado do nome da compensação. 
É possível recadastrar a atribuição usando o 

botão “Atribuir horas extra”
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