
ORIENTAÇÕES PARA REGISTRO DE

RECESSO NATALINO 2019

1 Foi publicada a Portaria nº 380/2020/GR que, dentre outros, disciplina a compensação do recesso referente à  

comemoração das festas de final de ano do exercício 2019.

2 Para os servidores que exercem as suas atividades presencialmente, a compensação começará a ser contada a 

partir da data de publicação da Portaria, com término até 31 de maio de 2021.

3 Para os servidores que se encontram em trabalho remoto na data de publicação da portaria,  por força de 

medidas de proteção para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 

da Covid-19, o recesso deverá ser compensado a partir do seu retorno ao trabalho presencial, com término em 31 de 

maio de 2021 ou em até três meses após seu retorno, o que for maior, mesmo no formato de capacitação

4 Para  os  servidores  que  realizaram  o  cadastro  de  RECESSO  NATALINO  DO  EXERCÍCIO  2019,  cuja 

compensação foi interrompida pela declaração de Estado de Emergência em Saúde Pública decorrente da pandemia 

da Covid-19, poderão compensar o saldo ramescente por meio de utilização de saldo de horas e/ou realização de 

curso(s) de capacitação em horas equivalentes à quantidade faltante, independente do retorno presencial.

•RECESSO NATALINO POR CAPACITAÇÃO:

➔ Para gerar um relatório de servidores que realizaram o cadastro de Recesso Natalino Por Capacitação utilizar 
o seguinte caminho:
- SIGRH > CHEFIA DE UNIDADE > HOMOLOGAÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO > 
OCORRÊNCIAS/AUSÊNICAS DO SERVIDOR > LISTAR/ALTERAR

•Selecionar a Ocorrência “RECESSO NATALINO POR CAPACITAÇÃO”;

•Clicar em “Buscar”



5 O servidor que cadastrou o Recesso Natalino Por Capacitação no exercício 2019 poderá realizar curso(s) de 

capacitação referente às horas faltantes.

6 O(s) curso(s) de capacitação deverá(ão) ser realizado(s) em horário alternativo à jornada de trabalho, em 

modalidade presencial ou distância (online). Para efeitos de compensação será considerada 1 (uma) hora de curso 

equivalente a 01 (uma) hora de compensação.

7 O(s) curso(s) escolhido(s) deverá(ão) estar relacionado(s) às atividades exercidas, à área de lotação, ao cargo 

do servidor e a necessidade institucional.

8 Para efeito de compensação do Recesso Natalino por Capacitação do exercício 2019, o(s) curso(s) devera(ão) 

ser realizado(s) e finalizado(os) em período anterior ao início da compensação do recesso natalino do exercício 2020.

9 Após a conclusão do(s) curso(s) de capacitação, que terá(ão) sua carga horária usada para compensação do 

Recesso Natalino do Exercício 2019, o servidor deverá enviar o(s) certificado(s) de conclusão, como documento(s) 

comprobatório(s), para sua chefia imediata que deverá analisar a quantidade de horas e a pertinência do(s) curso(s).

10 Se  o(s)  curso(s)  apresentado(s)  estiver(em)  de  acordo  com  as  exigências  acima  elencadas  no  item  7, 

considerar-se-á concluída a compensação.

11 Caso o servidor não conclua o(s) curso(s) de capacitação ou não entregue(em) no prazo estipulado nos itens 2 

e 3, a chefia imediata deverá seguir os trâmites de solicitação de desconto por falta disposto no sítio eletrônico do 

DAP <https://portal.unila.edu.br/progepe/pessoal/solicitacao-de-desconto-por-falta.

RECESSO NATALINO POR HORAS EXCEDENTES:

12 Cabe à Chefia Imediata verificar junto aos seus servidores quem cadastrou o Recesso Natalino Por Horas 

Excedentes no exercício 2019 e ainda possui débito de horas para compensar. Para isso acesse o SIGRH conforme 

abaixo:

-  SIGRH > CHEFIA DE UNIDADE > HOMOLOGAÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO > RELATÓRIOS >  

DEMONSTRATIVO DE COMPENSAÇÃO ESPECIAL

https://portal.unila.edu.br/progepe/pessoal/solicitacao-de-desconto-por-falta


•Inserir o nome da Unidade de Exercício (Macro unidade, por exemplo: PROGEPE);
•Marcar a opção Considerar Unidades Vinculadas à Unidade de Exercício;
•Clicar em “Gerar Relatório”;

•O SIGRH listará todos os servidores, por ordem de lotação, que cadastraram o RECESSO NATALINO POR 
HORAS EXCEDENTES;
•Dessa forma é possível verificar a quantidade de horas que o servidor registrou, o saldo de horas  compensados e 
o débito pendente de compensação;
•Ao clicar na lupa o sistema exibira os detalhes do lançamento

13 Caso o servidor possua crédito de horas, estas poderão ser utilizadas para compensar o débito.

14 Nesse  caso a  chefia  realizará  o  cadastro  de  débito  de  horas  equivalentes  ao  saldo  devido pelo  servidor,  

conforme abaixo:



- SIGRH > CHEFIA DE UNIDADE > HOMOLOGAÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO > CADASTRAR SALDO  

DE HORAS RETROATIVO

•Inserir o 
nome do 

servidor;
•Marcar a opção DÉBITO DE HORAS;
•Selecionar o mês de DEZEMBRO/2019 (para o período de 23 a 30 de dezembro/2019), ou JANEIRO/2020 (para 
o período de 01 a 03 de janeiro/2020);
•Inserir no campo “Descrição”: CONCLUSÃO DE RECESSO NATALINO POR HORAS EXCEDENTES 
2019;
•No campo “Quantidade de Horas” o valor das horas para compensação;
•Não é necessário inserir comprovante;
•Inserir no campo “Justificativa”: DÉBITO DE HORAS REFERENTE À CONCLUSÃO DE RECESSO 
NATALINO POR HORAS EXCEDENTES 2019,  CONFORME PORTARIA Nº 380/2020/GR E 
ORIENTAÇÕES PROGEPE.

15 Caso o crédito de horas não seja suficiente para compensar o recesso, poderá(ão) ser realizado(s) curso(s) na 

quantidade faltante conforme itens 5 a 11.

16 Nesse caso a  chefia  realizará o cadastro de crédito de horas  equivalentes  ao saldo devido pelo servidor, 

conforme abaixo:

- SIGRH > CHEFIA DE UNIDADE > HOMOLOGAÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO > CADASTRAR SALDO  

DE HORAS RETROATIVO



•Inserir o nome do servidor;
•Marcar a opção CRÉDITO DE HORAS;
•Selecionar o mês de DEZEMBRO/2019 (para o período de 23 a 30 de dezembro/2019), ou JANEIRO/2020 (para 
o período de 3 de janeiro/2020);
•Inserir no campo “Descrição”: CONCLUSÃO DE RECESSO NATALINO POR HORAS EXCEDENTES 
2019;
•No campo “Quantidade de Horas” o valor das horas para compensação;
•Não é necessário inserir comprovante;
•Inserir no campo “Justificativa”: CRÉDITO DE HORAS REFERENTE À CONCLUSÃO DE RECESSO 
NATALINO POR HORAS EXCEDENTES 2019, COM REALIZAÇÃO DE CURSOS DE 
CAPACITAÇÃO CONFORME PORTARIA Nº 380/2020/GR E ORIENTAÇÕES PROGEPE.

17 Caso o servidor não possua crédito de horas, poderá ser realizado curso(s) na quantidade faltante conforme 

itens 5 a 11.

18 Nesse caso a chefia realizará o cadastro de crédito de horas dos cursos realizados equivalentes ao saldo devido 

pelo servidor conforme item 16.

19 Nos casos de dúvidas ou erros no módulo de frequência, a chefia da unidade poderá cadastrar uma Solicitação 

Eletrônica por meio do SIGRH.

20 A Solicitação Eletrônica será encaminhada ao Departamento de Administração de Pessoal.

21 Nesse caso acesse o caminho abaixo:

SIGRH  >  MENU  SERVIDOR  >  SOLICITAÇÕES  >  SOLICITAÇÕES  ELETRÔNICAS  >  REALIZAR  

SOLICITAÇÃO

22 Selecione a opção RECESSO NATALINO.

PROGEPE/DAP/DICAD, DEZEMBRO/2020.


