Controle de Jornada
Manual de Operação

Introdução
Com as constantes mudanças nas regulamentações que tratam da jornada de
trabalho dos motoristas, é importante a parceria com uma empresa com mais de
20 anos de experiência em prover tecnologia que auxilia no atendimento às
legislações de jornada de trabalho.
Pensando nisso, a Planner desenvolveu o software Controle de Jornada, que
oferece ao mercado, o melhor na obtenção de dados para o gerenciamento da
jornada de trabalho do motorista profissional, de uma maneira simples e eficaz.
O software abrange por completo a lei em vigor, visando disciplinar a jornada de
trabalho e o tempo de direção do motorista profissional. O software Controle de
Jornada apresenta ferramentas customizadas para a emissão dos relatórios, de
acordo com a necessidade de cada cliente.

Tela Inicial
A tela inicial traz o Menu de Navegação: Detalhes da Empresa / Configurações por
Organização / Novo Relatório / Utilizar um Template. Serão abordados cada um desses itens
nos próximos passos desse manual.

Lista de Relatórios
Nessa tela também é possível visualizar os relatórios que foram ou estão em progresso no
sistema.

Atualiza a página

Informações sobre o Relatório.
Exibe o período e motorista.

Visualização do relatório
no formatos configurados
pelo ADM.

Remoção do relatório já
processado.

Detalhes da Empresa
Nesse item é possível visualizar ou alterar alguns dados cadastrais da sua empresa como:
CNPJ, Telefone, Empresa e Contato.

Volta para a tela inicial

Configurações por Organização
Nesta etapa é possível configurar todos os parâmetros de trabalho da empresa ou
individualmente para cada motorista. Como padrão o sistema já estará com as configurações
referentes à lei vigente. Estas configurações são armazenadas, na próxima vez que o sistema
for executado, os parâmetros permanecem os mesmos.

Filtra por nome da organização.

Configurações Gerais
Após a configuração dos parâmetros, o sistema irá destacar automaticamente em vermelho,
verde ou amarelo nos relatórios todos os horários da jornada do motorista que não
estiverem de acordo com os parâmetros definidos.

Salva os
parâmetros
alterados.

Abre uma tela de
ajuda na
interpretação dos
campos de
parâmetros.

Parâmetros Diários
Limites diários em horas:
•

Tempo para refeição: O motorista deve cumprir esse intervalo para refeição. Esse tempo não pode ser fracionado.

•

Tempo máximo de trabalho: Todos os trechos tanto de direção quanto parado não devem ultrapassar o que for definido
nesse tempo.

•

Tempo máximo dirigindo: Todos os trechos de direção somados, não devem ultrapassar o que for definido nesse tempo.

•

Tempo máximo de direção contínua: O motorista não deve ultrapassar esse tempo de direção continua sem o intervalo para
descanso obrigatório.

•

Tempo de descanso total: O motorista deve cumprir esse intervalo entre uma jornada e outra.

•

Tempo de descanso ininterrupto: É o tempo mínimo de descanso sem interrupção, que o motorista deve cumprir entre uma
jornada e outra.

•

Horário noturno: Movimentações que forem realizadas dentro da faixa de horário noturno serão apresentadas como
adicional noturno no relatório.

•

Limite inferior para quebra de jornada: O sistema só vai quebrar jornadas se o motorista cumpriu o mínimo de horas paradas
(interruptas) que foi definido neste item. Caso contrário, ele pode apresentar em uma única linha jornadas com mais de um
dia de duração.

Parâmetros Diários
Detecção de movimentos ou ociosidade anormais:
•

Tempo mínimo parado para considerar nova viagem: Trata-se do cenário de uma parada em um farol, por exemplo. Caso o
motorista fique menos tempo do que o valor aqui configurado, o software entenderá que a parada não constituiu uma parada
de fato em que o motorista deixou a atenção do veículo, mas sim, estava em trânsito, provavelmente parado em um farol. Os
valores típicos devem ser menores do que 5 minutos.

•

Tempo de movimentação mínimo: Se este item for marcado e inserido um valor, significa que o sistema irá verificar se o
veículo se movimentou o mínimo especificado neste item para assim ser computado. O objetivo é evitar que motoristas
façam viagens de pequena duração com o objetivo de burlar o sistema e obter horas extras, quando na verdade já estão em
horário de pernoite. Os valores típicos seriam da ordem de 10 minutos.

•

Distância percorrida mínima: Se este item for marcado e inserido um valor, significa que o sistema irá verificar se o veículo
teve uma distância mínima percorrida para ser computada pelo relatório. O objetivo é evitar que motoristas façam viagens
curtas com o objetivo de burlar o sistema e obter horas extras, quando na verdade já estão em horário de pernoite. Os
valores típicos seriam da ordem de 1 ou 2 Km.

•

Desconsiderar tempo parado quando superior a: Ao especificar este parâmetro o usuário indica que deseja desconsiderar o
tempo ocioso superior ao especificado. Por tempo ocioso deve-se entender o tempo que o veículo está ligado sem
movimentação. O objetivo é evitar que motoristas burlem o sistema deixando o veículo ligado fazendo pequenas
movimentações ocasionais, em particular a primeira e a última da jornada para obter horas extras. Este parâmetro afetará
apenas o tempo parado. Assim, por exemplo, um motorista que deixou o veículo ligado por duas horas e aí iniciou o
movimento terá essas duas horas desprezadas se este parâmetro for especificado e for menor que duas horas. O mesmo
pode ocorrer na última viagem, se o motorista terminou a sua movimentação e não desligou o veículo por um período
superior a este parâmetro. Viagens intermediárias também são afetadas por este parâmetro reduzindo o tempo em que o
motorista se encontra ao volante. Sugere-se um tempo superior a 30 minutos.

Parâmetros Semanais
Assim como nos parâmetros diários, é possível personalizar também os parâmetros semanais
da jornada do motorista.

Parâmetros Semanais
•

Dias de trabalho na semana: É o máximo de dias que o motorista deve trabalhar em uma semana.

•

A semana deve sempre iniciar na segunda-feira: Se este item for marcado, significa que o sistema irá iniciar a semana sempre
na segunda-feira.

Limites semanais em horas:
•

Tempo de descanso semanal: É o descanso que o motorista obrigatoriamente deve desfrutar ao finalizar a semana, antes de
iniciar outra jornada.

•

Tempo máximo de trabalho na semana: A Lei 12.619 não determina qual deve ser o tempo máximo de trabalho semanal do
motorista, entretanto, esse item no software, auxilia para que a empresa tenha um maior controle na jornada semanal dos
seus motoristas.

•

Tempo máximo dirigindo na semana: A Lei 12.619 não determina qual deve ser o tempo máximo de trabalho semanal do
motorista, entretanto, esse item no software, auxilia para que a empresa tenha um maior controle na jornada semanal dos
seus motoristas.

Teclados / Áreas
Nesse item é possível configurar o sistema com a área pela qual existe a
possibilidade do motorista trafegar durante a viagem. Nessa área pode-se
estabelecer qual será o inicio e fim da jornada, horário de carregamento,
horário de refeição, pernoite e descanso obrigatório.

Lembrando que usando a configuração de Teclado, esta deve ser feita
igual a que esta no teclado do veiculo onde o motorista deve acionar
dentro do carro um botão especifico quanto estiver na área com cerca.

Períodos da Empresa
Na definição de períodos da empresa, devem ser configurados quais são os horários diurnos
e noturnos para todos os motoristas.

Período do Motorista
Caso haja interesse, é possível personalizar os horários para cada motorista da empresa. Por
exemplo, ao definir que determinado motorista trabalha em horário diurno e o sistema não
localizar movimentação com o veiculo dentro do período, assim mesmo ele classificará que o
motorista estava em horário de trabalho.

Período do Motorista

Para selecionar um ou mais motoristas para
configuração do Período, basta expandir o combo
box com o nome da Garagem e seleciona-los com
os checkbox, ou ainda outra alternativa é
seleciona-los através do combo box presente ao
lado de cada nome.

Obs.: Após realizar as modificações necessárias clique no
botão Salvar no canto superior da tela.

Calendário Geral
Nessa tela é possível definir quais são os dias de folga, férias ou feriados que cabem aos
motoristas da empresa de uma forma geral e incluir observações.

Calendário do Motorista
Além de folga, férias e feriados também é possível configurar no sistema os dias que houve
faltas e afastamentos. Essa personalização pode ser feita de forma diferente para cada
motorista.

Ao clicar sobre a Garagem
desejada, a listagem de
motoristas aparecerá ao lado.

Arraste o item desejado e solte na data
correta para adicionar um evento para
o motorista. Alem do evento é possível
incluir observações.

Outras Configurações
Nessa tela é possível definir outros tipos de configurações que terão efeito no relatório.
Essas configurações são validas para todos os motoristas.

Acordos com Sindicatos
Ao habilitar o item Horário de almoço fixo é necessário preencher qual será o horário fixo
que o motorista deve cumprir.
A opção de Existe acordo para inicio e fim de jornada caso seja habilitada, o sistema irá
desconsiderar automaticamente as horas que excederam ao que foi definido.

Horários das refeições
São horários que a empresa define aos seus motoristas, caso seja realizado os intervalos para
refeições fora da faixa definida, o sistema informa no relatório.

Horas Extras
O sistema informa o total de horas extras que o motorista fez caso elas tenham ultrapassado
a quantidade de horas obrigatórias de trabalho.

Eventos
Na definição de eventos o usuário vai selecionar os critérios e limites da empresa para cada
item solicitado. Os limites ultrapassados serão apresentados no Relatório LO.

Ajudante do Motorista
Nessa tela é possível criar ajudantes para associa-los aos motoristas. Clique no botão Novo
para criar um novo ajudante ou selecione um ajudante na lista para editá-lo.

Novo Relatório
Para Gerar o relatório, na tela inicial ao clicar em Novo Relatório e selecionar a Organização
será exibida a tela abaixo, onde deve-se selecionar a Garagem, o(s) motorista(s) e clicar no
botão Próximo.

Novo Relatório
Selecione o período para emissão do relatório e clique no botão Próximo.

Novo Relatório
Após realizar os filtros de Motoristas e Período é possível Gerar o Relatório ou Salvar como
Template para ser visualizado posteriormente.

Novo Relatório
Caso opte por Gerar Relatório, será apresentada a tela inicial com a Lista de Relatórios, onde
ao selecionar a opção Download a tela abaixo será exibida.

Obs.: Os relatórios disponíveis para visualização serão aqueles solicitados pela empresa
de acordo com o pacote de pagamento.

Novo Relatório
Caso prefira salvar o filtro para posteriormente emitir o relatório, é necessário digitar um
nome para o Template e Salvar.

Utilizar Template
Na tela inicial clicando em Utilizar um Template é possível visualizar todos os Templates
salvos. Clicando sobre o Template desejado a página será redirecionada para os Parâmetros
do Relatório, onde é possível rever os filtros e gerar o relatório.

Visualizar
motoristas
selecionados

Editar nome do Template

Excluir o Template

Relatórios
Com as informações apresentadas nos relatórios os gestores de RH
podem efetuar os pagamentos de maneira simples e rápida.
Todos os relatórios têm campos para assinaturas do Gestor e
Motorista.

Interpretando os campos destacados no relatório
• Vermelho: Atenção, às horas não estão de acordo com o que foi
definido nos parâmetros.
• Verde: Houve descanso do dia anterior de forma fracionada.

Relatório Diário

São informações que ocorrem diariamente na jornada do motorista

Interpretando as colunas do Relatório Diário
•

Data: Dia do trabalho.

•

Descanso do dia anterior: Tempo em que o motorista ficou parado entre uma jornada e outra.

•

Inicio / Fim: Data e horário inicial e final da viagem.

Tempo:
•

Total: Tempo em que o motorista esteve em operação. Levando em consideração ao que foi definido em limite inferior para
quebra de jornadas nos Parâmetros Diários. O tempo total é interpretado da seguinte forma:
Tempo Trabalhado ( + ) Descanso Obrigatório ( + ) Tempo de Espera = Tempo Total

•

Em direção: Tempos somados de movimentação.

•

Continua: Tempo de movimentação continua sem o tempo mínimo parado. O tempo mínimo parado deve ser definido nos
parâmetros diários.

•

Parado: O tempo parado é interpretado da seguinte forma:
Tempo Total ( - ) Tempo em Direção ( - ) Tempo em Descanso Obrigatório = Tempo Parado

•

Descanso Obrigatório: O motorista pode informar o descanso obrigatório através do teclado instalado no veiculo, ou mesmo
não informando o sistema reconhece como descanso obrigatório diário os períodos em que o veiculo ficou parado durante a
jornada. Adicional Noturno e Domingos não entram nesta soma.

•

Pernoite: Tempo em que o motorista permaneceu na área com pernoite de acordo com o que foi configurado nos parâmetros Teclados /
Áreas.

•

Trabalhado: O tempo trabalho é interpretado da seguinte forma: Tempo trabalhado = Tempo total
- Descanso obrigatório;
- Tempo de refeição (se existir);
- Tempo em cerca (com opção para repouso) (se existir);
- Tempo em espera;
Ou seja, são 5 parcelas sendo as últimas 4 de subtração.

•

Refeição: Sigla informando se houve ou não refeição de acordo com a legenda apresentada acima. Caso tenha um acordo com o sindicato
este horário pode ser fixo e configurado em Acordos / Sindicatos. A coluna sobre refeição pode ter Sim ou Não representados por S ou N.
Entretanto, é possível que o S ou N tenham cor de fundo. Esse campo no relatório pode ser colorido com os seguintes significados:

•
•

S, com fundo Branco: Teve refeição e ela está dentro do horário previsto para as refeições.
S, com fundo Amarelo: Teve refeição, mas ela está fora do horário previsto. Ou seja trata-se de uma refeição muito próxima ao início ou
ao término da jornada.

•
•

N, com fundo Vermelho: Simplesmente não teve refeição e o tempo total de trabalho foi superior a 6 horas.
N, com fundo Amarelo: Não teve refeição, mas o tempo de trabalho foi curto, inferior a 6 horas.

•

Obs.: Não há como configurar o tempo de 6 horas, trata-se de um tempo fixo e não tem relação com a lei 13.103 - trata-se de uma
sugestão em relação à gravidade desta não conformidade. Notar, entretanto, que se o motorista não fez refeição, sempre retornaremos
"N" (Não). A cor amarela significa apenas que ele não fez a refeição, mas que este fato poderia ser relevado ao considerarmos que a sua
jornada neste dia foi curta e que, possivelmente, a sua refeição ocorreu fora dos limites da sua jornada de trabalho. Para dizer se o
motorista teve ou não o tempo de refeição nós procuramos esse tempo (de forma automática) nos intervalos das trips, mas também
procuramos nos intervalos das subtrips. Isto é para não penalizar o motorista em demasia, pois se ele teve ao menos 1 hora parado,
mesmo com o veículo ligado, isto pode indicar uma refeição realmente - o motorista apenas não desligou o veículo por qualquer motivo
(ar condicionado?). Isto porque a pesquisa pelo horário de almoço pode se estender além da comparação de intervalos de trips.

Horas Extras:
•

Início / Fim: Horário inicial e final das horas extras conforme foi definido na configuração de Acordos / Sindicatos.

•

Espera: Tempo parado no qual o motorista ficou em espera, ou seja, não trabalhado. Ex.: Carga/Descarga.

•

Dirigindo: Tempo em que o motorista ficou em direção.

•

Adicional Noturno: Total de horas em que o motorista trafegou no horário noturno. OBS. Conforme configurado em Parâmetros Diários.

•

Folga / Feriado.: Total de horas trabalhadas em dias de folga ou férias do motorista. Conforme configurado em Calendário do Motorista.

1º Exemplo:
Digamos que o campo de hora extra foi configurado com 8.
A partir da oitava hora de trabalho, o motorista vai passar a ganhar hora extra.
Então, digamos que o motorista entrou às 9:00, aí parou as 12:00 para almoço e voltou às 13:00 (tempo não contado como trabalho = 1h).
Até aí fez 3h - note que o almoço não é contado como tempo de trabalho.
Então trabalhou das 13:00 às 18:00.
A partir das 18:01 ele entrará em hora extra.

2º Exemplo:
Digamos, entretanto, que o motorista parou ao longo do dia (entre 9:00 e 18:00)
1 hora para descanso obrigatório.
Significa, neste caso, que a jornada dele terminará às 19:00.
Sendo assim, somente após as 19:01 ele vai ganhar hora extra.

Observação:
O adicional noturno, segue o horário que está configurado com o significado de a partir de que momento é considerado horário noturno e
até que horário esse adicional é pago.

Horas Extras:
3º Exemplo:

O Motorista trabalhou 8:41, portanto ele tem 0:41 de hora extra, o sistema não exibe a data de Início e Fim
da hora extra.

Houve uma alteração no software para que o tempo em hora extra somente fosse exibido/considerado se:
- O motorista tivesse trabalhado em uma folga ou feriado, ou ainda no domingo, se não estiver em
convenção do sindicato indicando que 'domingo é dia útil'.
- Se tiver tempo de hora extra dirigindo.
Não vamos contemplar o tempo parado (simplesmente parado).
Por que se for espera, temos uma coluna só para isto.
Não somamos o tempo parado.
O tempo que excedeu em hora extra deve ter sido em tempo parado e não dirigindo.
Então some 5:25 do tempo de refeição a 8:41 do tempo trabalhado e terá o resultado de 14:06 do tempo
total.

Horas Extras:
4º Exemplo:

O Motorista trabalhou 12:32, portanto ele tem 4:32 minutos de hora extra, se subtrairmos a data hora de
inicio e fim de horas extras as informações batem, porém eu só tenho 4:05 dirigidos, onde estão o restante
00:27 minutos de horas extras?

O tempo dirigido depois de iniciar a hora extra é 4:04:59.
Para chegar aos 4:32:33 (tempo total depois da hora extra), precisa adicionar 27:34.
Esse tempo o veículo estava parado, portanto não estava dirigindo e não contamos no campo de 'horas
extras dirigindo‘.

Interpretando o Sábado e a compensação de Horas da Semana
•

Sábado: No sábado o software começa a contar horas extras a partir da quarta hora. Entretanto, o motorista
tem que fazer 44 horas por semana. Ao chegar no sábado ele terá que compensar as horas da semana até 44
horas para só depois começar a contar hora extra. Se o motorista não tenha feito às 44 horas o software
começa a descontar o tempo antes de dar a hora extra. Já o tempo em espera tem que mostrar para poder
pagar de forma diferenciada.

1º Exemplo:

Neste exemplo está faltando informação. O Motorista tem 10:40 trabalhado, por isso ele tem 2:49 de horas
extras, o sistema não exibe a data de Inicio e fim da hora extra, aparentemente toda a hora de espera esta
sendo computada como hora extra. A pergunta é porque o sistema as vezes coloca a hora de espera como
hora trabalhada e as vezes não, ou será uma coincidência às 2:48 de espera esta coincidindo com algum
tempo que esta sendo feito como hora extra, mas que por alguma razão não esta sendo exibido. Trata-se de
um sábado.

Interpretando o Sábado e a compensação de Horas da Semana
2º Exemplo:
O Motorista trabalhou 5 horas, o sistema apontou horas extras, sendo que a jornada foi menor que a
programada.

No sábado as horas extras começam a contar a partir da quarta hora, se o motorista tiver trabalhado
exatamente 40 horas até a sexta-feira. Se tiver trabalhado menos temos que compensar.
No caso acima, o motorista trabalhou 5 horas e fez 1 hora dirigindo já em hora extra, sendo que a hora extra
iniciou a partir da quarta hora de trabalho devido ao dia de trabalho ser um sábado.

Interpretando o Domingo e a compensação de Horas da Semana
•

Domingo: O domingo segue o mesmo princípio do sábado, todo o tempo será hora extra, exceto se o
motorista não tiver trabalhado o total de 44 horas até o sábado. Só depois ele vai exibir hora extra no
domingo. Então, sábado e domingo seguem regras diferentes dos outros dias. Sendo que sábado só contamos
horas extras após 4 de trabalho e o domingo tudo seria hora extra. Mas sempre considerando a compensação
da semana. Se ao gerar um relatório com um único dia, por exemplo só para o sábado ou só para o domingo,
nem vai aparecer hora extra. Por isso o relatório deve ser entendido no contexto maior, de uma semana ou
de um mês.

1º Exemplo:

Neste exemplo também está faltando informação. O Motorista trabalhou 12:50, portanto ele tem 4:50 de
horas extras, o sistema não exibe a data de Inicio e Fim da hora extra, neste caso não adianta somar o tempo
de espera e nem o do adicional noturno, pois se somarmos os dois tempos não faria sentido algum e nem
chegaria no valor de 4:50.

Interpretando o Domingo e a compensação de Horas da Semana
2º Exemplo:
Somando as horas trabalhadas na semana não se chega no valor real, sobra 1:26, o motorista trabalhou
outros domingos e o sistema não colocou como horas extras. Não tem nada configurado no calendário do
motorista e ele ganhou o dia todo de folga.

Folga, feriado e domingo tem o mesmo critério. O motorista não pode trabalhar no domingo, assim como não
pode trabalhar em feriado ou folga. Se trabalhar terá a mesma forma de pagamento para os três casos.
Existe, entretanto a exceção quando há acordo com sindicato. Se houver acordo para que o domingo seja
considerado como um dia útil, aí sim. Somente neste caso o tempo do domingo não será contado como foi
nesse relatório. Lembro ainda que antes de começar a contar o tempo de forma especial, o programa faz a
compensação da semana. Sendo que no domingo, consideramos que o motorista teria que ter trabalhado
pelo menos 44 horas até o sábado. Se trabalhou menos, fazemos a compensação antes de iniciar a contagem
especial do domingo.

Relatório Semanal - Opção de emitir Mensal

Esse relatório apresenta um resumo das horas trabalhadas e pode ser Semanal ou Mensal

Relatório Limite Operacional

Esse relatório apresenta a jornada diária do motorista e os eventos de ocorridos. A interpretação dos
campos destacados deve ser feita da mesma forma que os relatórios anteriores e na parte superior do
relatório é possível visualizar uma legenda para interpretação dos eventos de condução.

Relatório Papeleta de Controle

Esse relatório substitui a papeleta manual utilizada pelo motorista. Ele tem como objetivo
apresentar as viagens com a duração de cada intervalo feito durante a jornada.

Interpretando as colunas do Relatório Papeleta de Controle
Data: Dia da Jornada
Inicio 1: Data e hora inicial da jornada

Intervalo
• Inicio: Horário inicial do 1º intervalo da viagem
• Duração: Total de tempo parado no 1º intervalo
• Término: Horário final do 1º intervalo
Término 1: Horário final da 1ª viagem
Refeição Duração: Total de tempo parado para refeição
Inicio 2: Horário inicial da 2ª viagem
Intervalo
• Inicio: Horário inicial do 2º intervalo da viagem
• Duração: Total de tempo parado no 2º intervalo
• Término: Horário final do 2º intervalo
Término 2: Data e hora final da jornada

