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Lei 12.619 – Regulamentação e Disciplina da Jornada de Trabalho e
Tempo de Direção dos Motoristas Profissionais

Descrição do Projeto de Integração
Grupo Totvs – Microsiga Protheus Versão 11
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1.

Introdução
Atendimento da Lei 12.619 através do Sistema Microsiga Protheus – Grupo Totvs.

2.

Propósito

Disponibilizar ferramentas aos motoristas para realização dos apontamentos necessários
durante a jornada de trabalho.
Disponibilizar ferramentas aos gestores operacionais para gerenciamento das marcações,
verificar disponibilidade dos motoristas, tratamento das não conformidades e apuração das horas
trabalhadas para integração com a folha de pagamento.

3.

Escopo








4.

Análise Instalação Totvs Protheus – Pré requisitos
Instalação dos Rastreadores nos Veículos
Criação do Dicionário de Dados e Tabelas no Ambiente Protheus - Compatibilizador
Configuração do WebService de Comunicação
Treinamento dos Motoristas para utilização da Biometria
Treinamento dos Gestores Operacionais – Monitoramento
Treinamento dos Gestores RH – Gestão de Pessoal e Ponto Eletrônico

Objetivos




Garantir o cumprimento da Lei 12.619 pelos motoristas através da recepção das
informações da jornada de trabalho de forma rápida e segura.
Permitir o gerenciamento on-line das viagens e não conformidades das marcações.
Calcular a folha de pagamento mensal dos motoristas de acordo com os apontamentos
realizados respeitando as regras contidas na Legislação.
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5.

Detalhamento do Projeto

5.1

Cadastros

5.1.1 Configurar Acessos
Todos os acessos às rotinas são configuráveis através de gestores definidos no Módulo Lei
12.619. Desta forma cada usuário do sistema terá seu perfil de utilização e acesso.

5.1.2 Valores Diárias
O sistema realiza o calculo dos valores diários (opcional) referente almoço, jantar, pernoite e
vale transporte, a partir das marcações registradas. Este cadastro determina os valores vigentes a partir
do último ano/mês atualizado.
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5.1.3 Macros Embarcadas
Macros representam códigos de eventos gerados durante a viagem. O motorista registra todos
os eventos ocorridos na jornada, sendo que cada evento é determinado pelo código cadastrado no
equipamento instalado no veículo, e que deve ser replicado nesta rotina do sistema.

Cada macro é associada a um tipo de macro. Cada tipo de macro representa a modalidade do
evento ocorrido no veículo (em viagem, paradas, refeições, inicio e fim de jornada, etc.)

5.1.4 Ocorrências
As ocorrências são cadastradas para facilitar a manutenção de marcações quando ocorrem
eventuais falhas no equipamento ou registro da informação pelo motorista.
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5.1.5 Feriados
Os feriados são cadastrados para calculo de horas extras 100% e para o controle das ausências
em jornadas. Pode-se utilizar o cadastro de feriados padrão do Módulo Ponto Eletrônico, ou o cadastro
de feriados x centro de custo do Template Lei 12.619.

5.1.6 Parâmetros Fechamento
A apuração mensal das jornadas é baseada no número de horas trabalhadas e D.S.R. A
configuração dos Turnos, Troca de Turno e Tabela de Horário Padrão são realizadas no Módulo Ponto
Eletrônico. Todos os motoristas são cadastrados com funções específicas que indicam fechamento
mensal através do Template Lei 12.619.
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5.2

Marcações

5.2.1 WebService
As marcações são integradas através de webservice. A empresa fornecedora da solução de
rastreamento deverá fornecer instruções de layout e endereço webservice para envio dos dados
registrados nos equipamentos instalados nos veículos. As marcações são apontadas pelos motoristas e
importadas para o sistema Microsiga Protheus em tempo real.

5.2.2 Manutenção de Marcações
Todas as marcações são registradas de forma automática através da recepção via webservice. É
possível realizar manutenções em marcações não registradas durante a viagem mediante
acompanhamento e contato com o motorista. A manutenção permite inclusão de marcação, exclusão
de marcação manual, e invalidação de marcação automática.
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5.3

Acompanhamento

5.3.1 Monitoramento
O monitoramento exibe a situação atual de cada motorista. A tela de consulta é atualizada
automaticamente cada 1 minuto. Contém as informações relacionadas à data e hora da última viagem,
data e hora da viagem atual, e data e hora da próxima disponibilidade. As legendas identificam o status
da disponibilidade do motorista.

5.3.2 Não Conformidades
Esta rotina possibilita o tratamento das não conformidades através do acompanhamento das
ocorrências que são geradas on line durante as viagens, baseadas nas marcações x lei 12.619.
Exemplos:
1 - O motorista apontou ‘Inicio de Refeição’. Se após 2 horas não ocorrer o apontamento de ‘Fim
de Refeição’, automaticamente é gerada uma Não Conformidade.
2 – Se o motorista estiver rodando a mais de 4 horas sem parada para descanso, é gerada uma
Não Conformidade (a Lei obriga parada de 30 minutos a cada 4 horas em viagem).
Desta forma pode-se monitorar todas as ocorrências das jornadas em tempo real, e orientar os
motoristas durante a viagem.
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As Não Conformidades estão classificadas em 3 tipos:
Tipo 1 – Ausência de Marcações obrigatórias
Tipo 2 – Marcações Inconsistentes
Tipo 3 – Inconsistências de Cadastro
As legendas identificam o status da não conformidade.

5.3.3 Ausências
Todas as ausências de jornada são registradas automaticamente nesta rotina. As jornadas
incompletas são tratadas como faltas/atrasos. Deve-se justificar o motivo da ausência ou falta/atraso,
informando se a mesma será abonada ou não. Esta informação será utilizada no fechamento mensal e
integração com a folha de pagamento. Os motivos de abono/justificativas são cadastrados no Módulo
Ponto Eletrônico.
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As legendas identificam o status da ausência.

5.4

Relatórios

5.4.1 Extrato Marcações
Apresenta o extrato de cada jornada por motorista. Utilizado para avaliar se todas as macros
estão registradas corretamente e se a apuração das horas da jornada está válida.

5.4.2 Analítico Marcações
Apresenta as marcações de forma analítica, semelhante ao extrato de marcações, para
assinatura pelo motorista e superior administrativo registrando o aceite da jornada.
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5.4.3 Espelho de Ponto
Demonstrativo das jornadas trabalhadas durante o período (mensal, semanal, etc.) Utilizado
para acompanhamento das marcações obrigatórias no fechamento do período, e dos valores das diárias
(caso utilizado controle de diárias). Os totalizadores indicam os valores que serão integrados com a folha
de pagamento.
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5.4.4 Lista Não Conformidades
Permite listar todas as não conformidades de acordo com os parâmetros (período, motorista,
status, etc.).

5.5

Fechamento

5.5.1 Gerencial Fechamento
Apresenta uma prévia dos valores a serem integrados com a folha de pagamento, de acordo
com a apuração das horas das jornadas de trabalho dos motoristas no período informado.
Os dados são apresentados de forma sintética (uma linha por motorista), exibindo o total de
horas da jornada, horas extras, adicional noturno, ausências, horas de espera, etc.

5.5.2 Encerramento Mensal
Realiza o encerramento mensal após integração com a folha de pagamento. Impede que as
marcações das jornadas geradas na folha sejam manipuladas e/ou alteradas, além de desprezar os
registros nos fechamentos e processamentos futuros, otimizando a performance.
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5.6

Horas Paradas

5.6.1 Manutenção Horas Paradas
A utilização desta rotina é opcional. Realiza a apuração das horas paradas dos motoristas
durante a jornada. As horas paradas devem ser justificadas pelos motoristas mediante apresentação de
documentação de entrega/coleta nos clientes durante a viagem, para conferência do horário de
chegada/saída. Todas as horas paradas deverão ser validadas ou recusadas pelo gestor operacional na
unidade. As horas paradas aprovadas podem ser integradas com o Módulo Faturamento, gerando a
cobrança aos clientes referente ao serviço prestado. As legendas indicam o status da hora parada.

5.6.2 Report Horas Paradas
Demonstrativo das horas paradas conforme período, veículos e motoristas informados em
parâmetro.
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6.

Pré Requisitos





Instalação do Sistema Microsiga Protheus (Versão 11)
Módulos: Gestão de Pessoal, Ponto Eletrônico e Gestão de Transporte (*)
Servidor Apache para instalação do WebService
Instalação dos Rastreadores nos Veículos e treinamento dos Motoristas

(*) A implantação dos Módulos é opcional, porém as integrações estarão condicionadas.

7.

Conclusão
A implantação do “Template Lei 12.619 Motoristas” disponibiliza ferramentas adequadas para
acompanhamento da jornada de trabalho dos Motoristas e desta forma atender ao
cumprimento da respectiva Lei.
Pontos relevantes:
 Evita ações judiciais
 Recepção das informações da jornada de trabalho on-line de forma rápida e segura
 Permite o acompanhamento das viagens
 Exibe os motoristas disponíveis para programação das viagens
 Agilidade no fechamento mensal das horas trabalhadas
 Todos os relatórios podem ser gerado em Excel e/ou enviados via e-mail

Elaborado por:

www.erpbr.net
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