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Milena Greghi

Consultora tributária do time da Consultoria de Segmentos na Matriz- SP
Integrante de alguns grupos de estudo junto à Receita Federal dentre 
eles o GT48 Empresas Piloto, GT Confederativo e GT Homologação 
relacionados ao projeto eSocial.

Graduada em administração de empresa com pós graduação em 
Gestão de Recursos Humanos.



Conceito da 
Legislação
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AGENDA

Linhas de Produto 
TOTVS - RH.

Dúvidas
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O decreto n°10.854 Institui em Novembro de 2021 o Programa Permanente de 
Consolidação Simplificação e Desburocratização de Normas Trabalhistas 
Infralegais. 

Em complemento, houve a publicação da Portaria n°671, que consolidou normas na 
legislação sobre o controle de ponto eletrônico, vale-alimentação e refeição, entre outras 
normas.

Essa nova portaria n°671 regulamenta que empresas possam utilizar o meio tecnológico 
para fazer o registro de ponto. Além da maior transparência na interpretação das 
normas, agora, estão todas em uma única trazendo maior segurança jurídica.
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O QUE MUDOU COM RELAÇÃO AOS REGISTROS 

DE PONTO ELETRÔNICO

REP – A 
Registrador Eletrônico

de Ponto por Programa

REP – P REP – C 
Registrador Eletrônico 

de Ponto Convencional

Registrador Eletrônico 

de Ponto Alternativo
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O REP-P é uma nova divisão dentro dos
registradores de ponto eletrônico, criada junto da
Portaria 671. Ele diz respeito aos programas ou
plataformas (softwares) de ponto que funcionam
por meio de programas de tratamento de ponto e
os coletores de marcações.

De acordo com a legislação, o REP-P deve ser
certificado no programa de computador no
Instituto Nacional da Propriedade Industrial e pode
ser executado em ambiente de nuvem ou
servidores.

Ele também precisa emitir o Arquivo de Fonte de
Dados (AFD) e o comprovante de registro de ponto
do trabalhador digitalmente (PDF) ou impresso.

REP – P Registrador 

Eletrônico de ponto 

por Programa
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O REP-A, diferentemente do REP-P deve guardar as
informações de registro de ponto fielmente, ou
seja, nesse caso não é possível fazer alterações ou
solicitações de ajuste.

Outra característica é que ele não pode fazer
restrição de horários de registro de ponto (nenhum
controle de ponto pode fazer isso).

Ele também precisa emitir o AFD e quando
solicitado pelo auditor, esse documento precisa
receber uma assinatura eletrônica que utilize um
certificado digital válido – ICP.

REP – A Registrador 

Eletrônico de ponto 

Alternativo
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O REP-C é o equipamento eletrônico usado para a 
marcação do ponto que imprimi comprovante de 
registro. Nesse sistema, as marcações feitas não 
são apagadas e o Certificado pelo INMETRO é 
obrigatório.

Os fabricantes de registrador eletrônico de ponto 
(REP) deverão se cadastrar junto ao Ministério do 
Trabalho e Previdência e solicitar o registro de cada 
um dos modelos que produzirem.

REP – C Registrador 

Eletrônico de ponto 

Convencional



Os Registradores Eletrônicos de Ponto continuam válidos?

Sim, pois a Portaria 671 determina que os REPs (Registradores Eletrônicos de 
Ponto) regulamentados, certificados pelo INMETRO, são permitidos e continuam 
sendo uma das alternativas mais seguras para o controle de registro de ponto.

O que muda nas Portarias 373 e 1510?

10

Essas portarias eram responsáveis por regulamentar os sistemas de ponto 
eletrônico. Com a nova Portaria 671 revoga as duas, que antes eram referência no 
que dizia respeito a legislação de controle de ponto eletrônico.



Sistema CAREP

O CAREP é o sistema destinado ao processo de Cadastrar o Sistema de Registro de 
Ponto Eletrônico, e a Portaria 1.510 determinava os procedimentos necessários 
para esse registro, sendo ele obrigatório para todos os empregadores que 
adotaram o REP. 

O cadastramento dos REP no CAREP passa a não ser mais obrigatório.  
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O AEJ deve ser gerado pelo programa
de tratamento de ponto para todos os
tipos de Sistema utilizados.

Nesse arquivo estarão as informações
do tipo de Sistema de ponto, todos os
empregados,horário contratual,
ausências, banco de horas e dados do
programa de tratamento.

Ao final, o Arquivo Eletrônico de
Jornada deve conter assinatura
eletrônica que deve ser assinado pelo
fabricante/desenvolvedor do REP,
utilizando seu certificado digital.

Arquivo AEJ 
(Arquivo Eletrônico 
de Jornada)
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A Portaria 671 menciona que o
programa de tratamento de registro
de ponto é o conjunto de rotinas
informatizadas que tem por função
tratar os dados relativos à marcação
dos horários de entrada e saída
contidas no Arquivo Fonte de Dados e
deve gerar os;

Os arquivos AEJ e o Espelho 
de Ponto devem ser impressos 
em PDF e contém assinado 
eletronicamente digital.

Programa de 
Tratamento de 
Registro de Ponto



ATESTADO TÉCNICO E TERMO 
DE RESPONSABILIDADE
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O Atestado Técnico e Termo de Responsabilidade é uma exigência para todos os tipos 

de REP e para o Programa de Tratamento de Ponto.

O fabricante e desenvolvedores de Software deve fornecer o documento para a 

empresa usuário comprovando que o sistema ou equipamento utilizado está em 

conformidade com a portaria 671.

Os documentos foram padronizados e têm exigências não previstas anteriormente. Os 

termos disponibilizados pela Portaria 1510 e 373 perderam sua validade.

O documento será em arquivo PDF e assinado digitalmente, esse é um documento que 

pode ser solicitado nas fiscalizações.

Para atualizar o Termo de Atestado Técnico e Termo de Responsabilidade, acesse o 

QR Code
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EVENTOS 
GRATUITOS 
AOS CLIENTES
Portaria n°671/2021 –
Controle de Ponto Eletrônico
O evento abordará as principais mudanças na questão do

controle de ponto a substituição das Portarias 373/2011 e a

1510/2009, como também os três formatos de controle de

jornada de trabalho que a portaria estabelece uma nova

classificação dos sistemas de registro de pontos eletrônicos.

Participe conosco deste webinar, e saiba como a sua linha

de produtos TOTVS está se preparando para as novas

exigências da Portaria n°671.

Não fique de fora!
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PÁGINAS COM 
CONTEÚDOS 
CONCEITUAIS
Portaria n°671/2021 –
Controle de Ponto Eletrônico
Você sabia que no Espaço Legislação você encontra 

novidades e atualizações sobre Legislação Trabalhista, 

Previdenciária e Fiscal?

A Consultoria de Segmentos possui páginas com conteúdos 

conceituais que podem lhe ajudar no seu dia-a-dia.

Então fique por dentro dessas mudanças e acesse nosso 

acervo. Esse mês nosso destaque é a Portaria n° 671/2021, 

que trouxe diversas novidades ao Ponto Eletrônico.

https://espacolegislacao.totvs.com/


17ESPAÇO 
LEGISLAÇÃO

GRATUITO

▪ CONTEÚDO destinado a apresentar todas as novidades e 

atualizações da legislação Trabalhista, Tributária e 

Previdenciária.

▪ Acessando o ESPAÇO LEGISLAÇÃO você fica por dentro 

de todas as exigências em âmbito federal, estadual e 

municipal, facilitando a adequação da sua empresa aos 

requisitos do governo

▪ Mantenha-se atento à data de entrega das obrigações e 

adicione ao seu calendário particular para planejamento

▪ EM BREVE iremos lançar o Classificador Fiscal que 

possibilita Consultar à tributação de produtos de forma 

muito simples, em diversas operações, tanto internas 

quanto interestaduais

EM BREVE
https://espacolegislacao.totvs.com/



OBRIGADO

• Tecnologia + Conhecimento são nosso DNA.

• O sucesso do cliente é o nosso sucesso.

• Valorizamos gente boa que é boa gente.

#SOMOSTOTVERS

totvs.com

@totvs

/totvs company/totvs

totvs.store

@totvs

Milena Greghi

Consultoria de Segmentos

ces.consultoriatributaria@totvs.com.br


