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CONVÊNIO MTE/SRTE-MG/Nº .. '1:1-•.• ./.~~Ê ... 

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO DE MINAS 

GERAIS - SRTE/MG E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI, VISANDO 

A DESCENTRALIZAÇÃO DA ATIVIDADE DE E.MISSÃO DE CTPS, DE ACORDO 

COM AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA PORTARIA Nº 369, DE 13 DE MARÇO 

DE 2013. 

Processo nº 4623400085112013-32 

Aos .. !3.:./ 'dia~ do..· mês de.~ c(é do~~.,mi,l e .~ ...... de mn lado a Superintendência 
Regional do Trabalho e. Emprego· em:M.inas Gerais,, situada na Rua Tamóios, n.º 596, 
Centro, na cidade de Belo Horizonte/MG, CEP 30120-050, representada neste ato por seu 
Superintendente, Sr. Valmar Gonçalves de Sousa, portador do' CPF n.º 837.085.886-49, CI 
n.º M-7.771.064, expedida pela SSP/MG, no uso das atribuições que o cargo lhe confere, 
face a Portaria Ministerial n.º 1.250, de 01 de agosto de 2012, publicada no D.0.U. n.º 149, 
de 02 de agosto de 2012, daqui por diante denominado simplesmente por SRTE-MG, e de 
outro lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDl, inscrito no CGC!MEFP. sob o 
nº 18.008.862/0001-26, neste ato representada pelo Sr. MARCELO FARIA PEREIRA. 
portador do CPF nº 664.905.616-20 e da CI nº MG 4.052.137, expedida pela Secretaria de 
Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe confere o 
ATO DE NOMEAÇÃO datado de 01/01/2013 ou ATO NORMATIVO de Posse. 
respectivamente, daqui por diante denominado simplesmente conveniada tendo entre si, 
justo e acordado, resolvem celebrar o presente ACORDO DE COOPER.A.ÇÃO TÉCNICA, 
sujeitando-se, no que couber, às disposições contidas na Lei nº 8.666/1993 e suas alterações. 
mediante as seguintes cláusulas e condições: 

Cláusula primeira. DO OBJETO 

O presente Acordo de Cooperação tem por objeto, delegar poderes para atendimento e 
e ega: de Carteira de Trabalho e Previdência Social- CTPS do modelo informatizado, a 

REFEI URA MUNICIPAL DE BAEPENDI de acordo com os requisitos expressos no art. 
seg intes da CL T, com as alterações prevista5 pelo Decreto-Lei n() 229, de 28.02.1967. 

~
·,, 

' )'j 

vaa 1 · erei a Martins Marc·e· . p 'ª ere;. 
Prete M nicipa/ . Auxiliar Administrativo 

Mat.70.272 
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nº 926, de 10.10.1969, Lei nº 5.686, de 03.08.1971 e da Lei nº 8.260, de 12.12.1991, além 
das normas e instruções pertinentes, emitidas pelo Ministério do Trabalho. 

Parágrafo único. A Proposta, acompanhada do Plano de Trabalho, passará a fazer parte 
integrante deste ACORDO, independente de sua transcrição, podendo ser reformulada de 
comum acordo entre as partes, ao longo de sua execução, sempre que se evidenciar 
necessário e desde que não altere o o~jeto do Acordo de Cooperação. 

Cláusula segunda. DAS OBRIGAÇÕES 

I - Da Gerência Regional do Trabalho e Emprego em VARGINHA: 
a) Fornecer o programa de atendimento para emissão de CTPS; 

b) Repassar à PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI, toda orientação oficial, que 
tenha reflexo na execução dos serviços objeto do presente Acordo; 

c) Treinar e orientar o pessoal necessário à execução dos serviços de que trata o presente 
Acordo; 

d) Indicar o padrão tecnológico necessário para a infra-estrutura e conexão de rede. 

e) Confeccionar as CTPS solicitadas no atendimento realizado pelo posto emissor. 

II - Da PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI: 

a) Atender o trabalhador, de acordo com a legislação vigente, observando, principalmente, o 
que dispõe a Portarianº 369 de 13/03/2013.; 

b) Enviar os protocolos de atendimento à GRTE; 

c) Entregar as CTPS confeccionadas aos trabalhadores e cadastrar a entrega no sistema: 

d) Determinar o horário de funcionamento dos serviços; 

e) Fornecer local, material de expediente, material de consumo, móveis, equipamentos, 
internet, bem como toda a infra-estrutura adequada à instalação do padrão tecnológico 
indicado pelo MTE para a execução dos serviços; 

·nar o comparecimento e participação dos funcionários designados para a 
pr stação os serviços de que trata este Acordo em treinamentos. seminários e outras 

es feitas por parte da SRTE/MG e GRTE; 

~I) 
k~~,~ 

vand~ ~ereira Martins 
Auxiliar Administrativo 

Mat. 70.272 



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO EM MINAS GERAIS 

Rua Tamóios, 596,- Centro - Belo Horizonte /MG - CEP 30120-050 
Tel.: (31) 3270-6108 / 6104- FAX (31) 3270-6102 
Correio Eletrônico: gabinete.srtemg@mte.gov.br 

g) Indicar, no mimmo, 3 (três) funcionários, que possuam conhecimentos básicos de 
informática e tenham, ao menos, cursado o ensino fundamental completo, para serem 
treinados, avaliados e credenciados pela GRTE para a execução do serviço decorrente do 
presente Acordo de Cooperação, observado o disposto na alínea "h", do art. 2°, da Portaria 
nº369/2013; 

h) Informar à GRTE, com antecedência mínima de 30 dias, para fins de treinamento, 
avaliação e credenciamento, quando oc01Ter substituição de pessoal, indicando 
imediatamente, o nome e a qualificação do substituto; 

i) Assumir o ônus decorrente da relação de emprego e demais encargos legais, seja de que 
natureza for, relativos ao pessoal designado para a execução do Acordo de Cooperação, bem 
como o ônus do treinamento e capacitação de pessoal, no que se refere às despesas de 
hospedagem, transporte e alimentação; 

j) Responsabilizar-se pelo transporte e guarda das CTPS e Protocolos de Atendimento, a 
serem fornecidos pela unidade do MTE a qual o posto emissor estiver subordinado. 

h) Devolver o saldo das CTPS e dos Protocolos de Atendimento, na data da extinção do 
Acordo ou nos seguintes casos: 

I - quando não for executado o objeto do Acordo de Cooperação. ressalvadas as hipóteses de 
caso fortuito ou força maior devidamente comprovados; 

II - quando a delegação de poderes decorrente do Acordo de Cooperação for utilizada de 
forma diversa da estabelecida, e quando houver infração à legislação que regulamenta a 
emissão da CTPS; 

i) Afixar em mural próprio, quando for o caso, aviso sobre a extinção do Acordo. bem como 
o novo local de entrega das CTPS solicitadas anteriormente. 

j) Afixar em local visível, no posto emissor, os dizeres contidos .no artigo 49 da 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 

Cláusula terceira. DO ÔNUS 

O pres ·nstrumento não implica em ônus para os partícipes e da prestação dos aludidos 
se ºços não erão cobradas taxas ou emolwnentos do trabalhador. 

a. DAS PENALIDADES 
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Os partícipes estão sujeitos às normas que regem a matéria e ao disposto na Portaria nº369, 
de 13 de março de 2013, sendo responsabilizados cível e criminalmente pelas declarações e 
emissões de carteiras, em desacordo com a legislação pertinente. 

Cláusula quinta. DA VIGÊNCIA 

Este Acordo de Cooperação entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da 
União, extinguindo-se em 4 (quatro) anos, podendo ser prorrogado ou modificado, por meio 
de aditamentos. 

Cláusula sexta. DAS PRERROGATIVAS 

Constitui prerrogativa da SRTE/MG e GRTE conservar a autoridade normativa, exercer 
controle e fiscalização sobre a execução dos serviços em caso de paralisação ou de outro 
fato relevante que possa acarretar a descontinuidade do atendimento. 

Cláusula sétima. DA PUBLICAÇÃO 

O Ministério providenciará a publicação, no Diário Oficial da União, do extrato do presente 
Acordo de Cooperação Técnica, nos tem1os do parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666, de 
21 de julho de 1993. 

Cláusula oitava. DA RESCISÃO 

O presente Acordo poderá ser denunciado por qualquer das partes e rescindido a qualquer 
tempo, ficando os partícipes responsáveis pelas obrigações e beneficiando-se das vantagens 
somente em relação ao tempo em que participaram do Acordo, aplicando-se, no que couber. 
as normas reguladoras da matéria. 

Parágrafo único. Constitui motivo para a rescisão do presente Acordo o descumprimento de 
qualquer uma das cláusulas pactuadas. 

Cláusula nona. DA CONCILIAÇÃO 

Os partícipes se comprometem a submeter eventuais controvérsias, decoITentes do presente 
ajuste ' conciliação que será promovida pela Advocacia Geral da União nos termos 
d ortar1 AGU nº 1.099, de 28 de julho de 2008. 

écima. DO FORO 
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Não logrado êxito na conciliação a que se refere a Cláusula Nona, será competente para 
dirimir as questões decorrentes deste Acordo de Cooperação Técnica, que não possam ser 
resolvidas pela mediação administrativa, o foro da Justiça Federal, por força do inciso I do 
art. 109 da Constituição Federal. 

E, para firmeza do que foi pactuado, assinam este Instrumento em 03 (três) vias de igual teor 
e forma perante as testemunhas abaixo assinadas. 

Nome: DIN ALD 
CPF: 694.0 ·- -00 
CI: M-8.663.156 SSP/MG 

~ Nome: V ANDÊLLE PEREIRA MARTINS 
CPF: 102.312.216-22 
CI:MG 17129377 SSP/MG 
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TERMO ADITIVO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 077/2013, 
CELEBRADO EM 20/06/2013 ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO 
E EMPREGO EM MTNAS GERAIS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI, 
VISANDO A DESCENTRALIZAÇÃO DA ATIVIDADE DE EMISSÃO DE CTPS. 

Ao(s) .. J. .µ~-~-~-~~-··········· ·· dia(s) do mês de J\'.PY.~ .\.c ........ de dois mil e ].<;;~.~s~\~ de 
um lado a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Minas Gerais, situada na Rua 
Tamóios, n.º 596, Centro, na cidade de Belo Horizonte/MO, CEP 30120-054, representada neste ato 
por seu Superintendente, Sr. João Carlos Gontijo de Amorim, portador do CPF nº 162.017.O16-72, 
CI nº MG~517.741 , expedida pela SSP/MG, no uso das atribuições que o cargo lhe confere, face a 
Portaria Ministerial nº 860, de 27 de julho de 2016, publicada no 0.0.U. nº 144, de 28 de julho de 
2016, daqui por diante denominada simplesmente por SRTE-MG, e de outro lado, a Prefeitura 
Municipal de Baependi inscrita no CNP.J sob o nº 18.008.862/000 1-26, representada neste ato por 
seu Prefeito(a), Sr(a). Hilton Luiz de Carvalho Rollo, portador do CPF nº 047.619.058-40 e da CI nº 
MG-1.770.798. expedida pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que 
lhe confere o Tenno de Posse datado de O 1/O1/2017, daqui por diante denominada simplesmente 
PM/BAEPENDl, nos termos da Portaria nº 369 de 13 de março de 2013, tendo entre si, justo e 
acordado; resolvem celebrar o presente Termo Aditivo: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente Termo Aditivo tem por objeto A PRORROGAÇÃO DA V1GÊNCIA do Acordo de 
Cooperação Técnica nº 077/2013, nos termos da Portaria nº 369 de 13 de março de 2013, e das 
demais normas e instruções pertinentes, emitidas pelo Ministério do Trabalho - MT. 

PARÁGRAFO ÚNICO - A nova proposta passará a fazer parte integrante do Acordo de 
Cooperação Técnica do qual este Termo Aditivo se refere. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA 

Este Termo Aditivo entrará vigor em 20/06/2017. extinguindo-se em 4 (quatro) anos, nos termos da 
Portaria nº 369 de 13 de março de 2013. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO 

O Ministério providenciará a publicação. no Diário Oficial da União, do extrato do presente 
ADITIVO. nos termos do parágrafo t.'.inico do art. 61 da Lei nº 8.666. de 21 de julho de 1993. 
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CLÁUSULA QUARTA - DAS DrSPOSlÇÕES FINAIS 

Ficam mantidas, inalteradas e ratificadas todas as demais cláusulas, itens e subitens do Acordo de 
Cooperação Técnica nº 077/2013 que não foram objeto de alteração pelo presente Termo Aditivo. 

E. para firmeza do que foi pactuado. assinam este lnstrumento em 03 (três) vias de igual teor e 
fonna perante as testemunhas abaixo assinadas. 

#~ 
A - ~~~ 
lV ~~~-~~'?$~ 

~~~~~ 
HIL TON LUIZ DE CA~~~~~OLLO 

Prefeito(a) M~~~~~~ependi 

TESTEMUNHAS: 

., ~ - ' I} 
t&9~ 1 r ~ n lnJ IQ.~ J.L &trJ.. n.V..l.J\.l"J No e: Pollyana Maciel de Sêne Pereira 
CPF: 081.692.916-58 
CI: MG- 15.825.033 

4._ 
JOÃO CARLqs Gbtflí.ÍO DE~IM 

Superintendente Regiomil do Trabalho e 
Emprego1-em Minas Gerais 
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PROPOSTA DE CONVÊNIO-PLANO DE TRABALH0-1º ADITIVO ACT Nº 077/2013 

SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ENTREGA DE CTPS 

INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELA PORTARIA 369/2013 

O 1 - Dados do órgão ou entidade proponente 

Nome Comnleto: Municíoio de Baeoendi 
Número CNPJ: 18.008.862/0001-26 

Enderece completo: 

Logradouro: Rua Dr. Comélio Magalhães Nº: 97 
Bairro: Centro Cidade: Baependi 
Código de Endereçamento Postal (CEP): 37.443-000 
DDD/ Nº Telefone: (35) 3343-3741 
Correio eletrônico: secretaria@Jbaependi.mg.gov.br 

02 - Dados do Titular do órgão ou entidade proponente 

Nome Comnleto: Hilton Luiz de Carvalho Rollo 
Nº CPF: 047.619.058-40 

Nº da Cart. Identidade, data da expedição e órgão expedidor: MG-1.770.798 -PC-MG 

03 - Indicação de um Substituto Responsável pelo convênio: 

Nome Comnleto: Carlos José da Silva 
Cargo: Auxiliar de Serviço Público 

Data da Posse: 1°/06/ 1986 1 Nº CPF: 027.356.198-77 
Nº da Cart. Identidade, data da exoedicão e órgão expedidor: 11.850.152 - SSP-MG 

04. Juntar cópia autenticada em cartório do ato de designação para a função ou cargo do Titular e do 
Substituto do órgão ou entidade proponente, bem corno do CPF e CI. 

05. Descrição de forma clara e suscinta das razões da proposta, evidenciando: 

a) objetivos: Prestar o serviço de atendimento e entrega de Carteira de Trabalho e Previdência Social no 
modelo informatizado neste Município, facilitando aos cidadãos o acesso ao documentos, evitando que ele 
tenha que se deslocar até outro município. 

b) região geográfica a ser atendida: Este município e regiões circunvizinhas. 

c) quantidade de trabalhadores a serem beneficiados - estimativa mensal de atendimentos: Média de 80 
trabalhadores por mês. 

Rubricas: 



06. Dados do Posto Emissor 

a) Nome do Posto: Prefeitura Municinal de Baenendi 
Endereço Completo: Rua Dr. Comélio Magalhães, 97 - Centro 
Telefone: (35) 3343-3240 

e-mail: jsm l 3014baependi@.hotmail.com.br 

b) Horário de Atendimento do Posto - Matutino: às / Vespertino: 12hs às l 7hs 
c) Área destinada a instalacão: l 0,08m2 

d) Quais as facilidades de acesso ao público: O posto está localizado em região central, no andar térreo do 
prédio e adaptado para receber pessoas portadoras de necessidades especiais. 

e) Identificação de local seguro onde ficarão armazenadas as CTPS a serem entregues, as inutilizadas, os 
protocolos de atendimento e demais formulários fornecidos pelo MTE: Os documentos :ficarão em 
armário com chave, com acesso restrito aos funcionários designados. 

7. Indicação do nome, CPF, RG, função, matrícula e-mail de, no mínimo 03 (três) pessoas designadas para 
a emissão de CTPS para cada posto de atendimento, que deverão atender ao perfil técnico de 
qualificação, conforme a portaria nº 369/2013: 

Funcionário O 1: 

Nome: Carlos José da Silva 

CPF: 027.356.198-77 RG: 11.850.152 

Funcão: Auxiliar de Service Público Matrícula: 30.004 

Correio eletrônico: ism13014baeoendi@.hotmail.com.br 

Funcionário 02: 

Nome: Carlos Eduardo Merlo de Souza 

CPF: 055.901.986-66 RG: MG-12.201.368 

Funcão: Ag,ente Administrativo Matricula: 70.276 

Correio eletrônico: edurnerlo83@.hotmail.com 

Fw1cionário 03: 

Nome: Viviane Ribeiro Mendes 

CPF: 060.539.566-78 RG: MG-16.963.315 

Funcão: Auxiliar de Servicos Gerais Matrícula: 70.524 

Correio eletrônico: vivi ribeiro21~vahoo.com.br 

08. Oeclaraçãc; l!Jlexa - a ser assinada pelo representante do órgão. 
4 I 

1 
) \ , Carlos José da Silva 

Substituto Responsável 

Nome~ Pollyana Maciel de Sêne Pereira 
CPF: 081.692.916-58 
CI: MG-15.825.033 

:S:-" 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI 
Estado de Minas Gerais 

DECLARACÃO 

Declaro, para os devidos fins, junto à Superintendência Regional do Trabalho e 
Emprego em Minas Gerais, que conheço os termos da Portaria nº. 369, de 13 
de março de 2013, responsabilizando pelo transporte, guarda e segurança das 
CPTS a serem entregues, das inutilizadas, dos protocolos de atendimento e 
demais formulários fornecidos pelo MTE. 

Declaro ainda que conheço todas as Cláusulas do Acordo de Cooperação 
Técnica nº 077/2013 celebrado em 20/06/2013 da qual a nova proposta 
passará a fazer parte e como Prefeito eleito para a gestão de 2017 a 2020 
renovo o acordo me responsabilizando pelo fiel cumprimento das obrigações e 
demais cláusulas pactuadas. 

Baependi, 03 de abril de 2017. 

~ q? 
(L, ~'::.. 

~~-~~ 
HILTON LUIZ DE CARV~~LLO 

Prefeito Mun~ A~· 
....,~!l> ~,· 

~Ç,,~~ .. ~ 
~ d-' 

RUA DR. CORNÉLIO MAGALHÃES, N° 97, CENTRO - BAEPENOI, MG 
CEP: 37.443.000- CNPJ 18.008.862/0001-26 

TEL: (35) 3343 -2037 - FAX - (35) 3343-2103 
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EDITAL DE :-iOTll'ICAÇÁO DE AUfO DE ll'l'F'RAÇÁO ~· S. OE 20 DE ABRIL DE 1011 

O SUpa:intcDdcatc kg:ioa.al cio Tnbalbo e Empngo oo Manmhlo, no uso de suas -õuiç6cs 
lqi:ais, e 11eodo cm viSCl a impossibilidade da notificação via poca1 por se encoot=cm = lugar ioecno 
e aio sabido e/ou (CCU.S3 de recebimento de DOIÜicaçlo via postal_ molvc C01ll ti.do:ro oo cfupono DO 
onigo 9", p;rignío 6°, da ParllriL MTb ,.. 148/96, C0111 redação dada pela Panaria MTb o• 241/98, 
notificar as =presas a kgulr rcluiom.du, " aprcsc.- DEFESA, oo prazo de 10 (du) di4s C<ID· 

tecutivos, a COOlat do d«:imo dia do. ptiblicação deste Edhal. ooc 1<:r111os do migo 23, ioc:i.to m, da 
Portmio n• 8S4120JS, à Supcántmdêacia R.egiooal cio Tnb:ilho e Emprego/MA sitwsda oa AV. JE. 
RONlMO DE AIBVQUERQVE. i..• 619 - DALPLAZA CENTER, rdmur< ao auto bvndo par 
iD.hçlo ao dispositivo indiCMlo, sendo &aJl1llcb a ttmaSa da defea via post:ll cm parte rqiislndo. 
posada cé o último dia cio prazo. °"'lo ..no C<lllhcc:idu der.... que do a11:11d:ml ..,. rcquisilos ele 
1dlllissibilid:>dc (tcmpcsó'lidade, lcgiúmidaik, ~). oos 1m11os do p2rigrafo único do= 28, 
§ l' da Pon:iri:i 8541201 s. 

PAULO LASARO DE CARVALHO flUiO 

Chefe da Scç!o de Inspeção cio Tnbalho 

EDITAL DE NOTlflCAÇÁO ~' 8, OE 20 OE ABRlL DE 2017 
FGTSICONTRJ:BUTÇÁO SOCLU. 

O SupctÍD1ctM!cntc R.egianal do Tm.albo e Em~o da SR'.IEIMA DO uso de ruu mibuiç&s 
legais. e tQ>.do cm VÜ1ll a impotSibilidad<: da Dotilicaçio via pOSl3!. rdOI~ com fillero DO disposto DO 

o:tigo 22, inciso m, da Portaria 854/2015. Dotificat as Olllpresa! a seguir rclaciooodas, a comprovar o 
rccolhim=to do c!B>ito ou aprescnrar DEFESA. oo pr.u.o de 10 (daz) diu COOJCQllivos, a coam do 
dkimo di1 da pul>li~ ddle Edital, i SUP.E.RlNll::NDÊNctA REGIONAL DO '!1\ABALliO E 
EMPREGO NO MA • Sl!l'E/MA, sito Av. Jcraaimo de AlbuquerCJll", to• 619 • Dolpl= Ccnter • Cobnb, 
São LW/MA CEP: 6SOSl·210, rcf=CISt: às Notific:aç&s de Dól;>ito do Faado de GarmUa "da Cc»
ttibuiçio Soci.al (NDFCa) e seus Termos de &c!ificaçSo l4\'TOd3s por infnç5o l Lei o' 8.036/SlO e/ou Lá 
Complcmc::m:ar li O/OI. É f:aaJluula a remessa da dcfi:sa vil po<tal cm parte i:qp.ndo. postada >ti o 
úllimo dia do pnzo. Nlo sc:rlo coabc<idu defesa q11e do allaldm aos ttqllÍSiloc de odmlssi'bil.ld.1de 
(t=pcstividade, lcsilimidade e :cpresc:nbÇio), DOS 1m11os do ort. 28, §3' da Pcmria 85412015. 

PAULO t.ÁSARO OE CARVALHO Fn.HO 

Ch•f• da Scçio de 1-1<> do T r>bolho. 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO 
EDITAL De NOTCFICAÇÃO N. u 

Pelo J!l'e>cllte, 1<:11do cm vi:c o disposta oo ~o 37 da C01119lid~ das Leil do 'lnbalho, NOTIFICO a cm~• abaixo ~· se Cl)çautra cm loc:il ioccno e alo sabido, a comparcçer à Sup~ 
.l\J!giouol do Tl'3balho cm Mato Gross2> N~clco de Apoio oo Ollbioctc, mtuoda i Rua São 1oo,quim. 345. Porto· Cuiabi.!MT, tclr:fODC (65) 36ló-4SOO par-.. o.o~ de 10 (dez) dias, a çootar da ptibllcaçio dcst<: cdiml, 
pani procoder :moe!Ção 1cqucrida oa umdra de 'l'nbalbo e Ptcvidéocia SociJJ (CTPS) do(a) rccl:ittl<IOr.:, CO<QO a.baixo, ou. querr:odo, c:oar= a rcClamaçiti feim. sob pc:m de revelia e C<IO.fis$1o I01m os llCt'DIOS d:i 
mesma (patágrafo imito, mt. 37, da CLT}. 

SUl'ERINTEND'ÊNCIA REGIONAL EM MINAS GERAIS 

EXTRATOS DE TERMOS A0n1VOS 

Processo n• 4nS9Jl0003-412017·SI • 1• Tamo de Adii:ancnto ao Aconlo de Coopc:nçio Tbica o• 
062/2413 sem Õil\l5 para o Mioistáio do Tnbalho, fimado ~ a Supcrialadêoc:ia R&sioaal do 
Tm.albo e Emprego 110 E>tldo de Minas GeraU o a PrcícilUI'& Muuicipal de Ca:rancbi!MG, P""' fim 
c:spccifíeo de i:misslo de Candn de 'Tk:lb:ilbo e Prc'lida.cia Socill • CTPS, com <>:ccção de CTPS para 
csu:mgciro. O pmocnte Termo de Aclimmento n:gubmc:ata a l'CJlOVJIÇlo do Aoordo Ennado cm 2013, 
Jl'otrog311do o pta7D de vigéocia por 04 (qumo) anos. Vigência: 05/06!.2017 a OS/Ó6!.2021. A emissão do 
documento infurm3'izado pe:mwiccer.i em OI (um) pono dc ll<:Ddimcnco. 

Ptoccsoo_.11' 47jS9.00003S/201J..Q4 - I' Tc:zmo de Adiamenr.o .o Acordo ilc Coopcaçio Téc:Dieo o• 
077/2013 ...,. <lClls pn o Miliisrirío do fQboJbo. Jilmado - a Sui> r' • •ênn• ~ do 
'InbaDlo e~ ""~ de Miiill~ e a Prdoílln Mmicipôl de~. pma fim 
cspcé.&:o de. ernisÃo de C4lllCita de Tnb.lbo ~ Social • CTPS. com c:x.ccçlo de CIPS pm:a 
~O pn:scmi: Termo cl!: A,disomei= t<gU1amam a RDCMIÇlo do Aoardo lirmado cm 2013, 
p..,.,,,piiilo o ia= de >igfDci:a por 04 (qu.o:ro) moe. Vlgb<aa; 20/06/2017 a :t_Q/P6a02U =ildo ao 
documano ~~-OI (lll!l) poct0 de .._,imm!D 

GERÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO EM IPATINGA 

.EDl'LU. DE DECISÃO DE AVTO DE CNFRAÇÁO N. 4. DE 20 DE ABRIL OE 2017. 

O &:rcmt Rtgiooal cio Tnbalho e Emprego cm lpOlinplMG, no ""° de su:is atnl>uiç6cs lepiJ 
e compcttnci.a deleg;oda pela Pamiria 11. • 60/'2012, u:ado <m viJta a impossibilid3de da oocilic:açáo 'lia 
posoa1. resolve, coai micro ao dispoao no = 6>6. § 2. •. da a..r. DOIÜic: ""' cm~ oboixo 
tdaàomdos da dccislo ~ i..t&ou proccdaw: ou porc&.Jmcm:c proecd<;iti: o 3lltO de iohção. Nocifico. 
os IÍDda a c:fcu= o pqamcuw d.u nmlw oos val~• mCDc:iCID&dos. imposw por üm>Çio l lcsU1açlo 
nbolllista. A3 mulw poderio ser p:ogu COIIl REDUÇÃO de SO % ptcvÍ$l3 oo ~ 6° do ottigo 
636 d.e CLT, D3 rede baodria, utilizalldo-se o c:<\digo 0289, 00 prazo de 10 (de>:) dias COGICClllivos. a 
coatar do primeiro dia útil pC<tcrior à ootificaçio por editaL Coiui.dcn,..c fr:ita a notifi~ 110 pnzo 
prOCC$.Nal de dez dias ll)Os a pubJJ~o dcs1'> EDUAL. No mesmo pruo. caso o empregador nl o 
quen se bcndic:ior da rediiç!o do valar da multa col>cd • inu:rposiçlo de ,_,.... pan a iDsdD.ci:> 
~va supcriar, • ter prococoW!o oo endereço da GcRnci& kpoa.al cio Tt2balho e EmP"SO cm 
!potinga/MG. St>Jada à Ria Oilmlllll:Üla. 176, t.amo Cc:nuo, lpatinp. MG. CEP 3516(>.()19. A 1• vil da 

p DARF, oaa=do o ..:.mcrn do prcc:csso e/oo do """' de ~. devc:ri ser oprescmad&. dcmro de 

6 diu do RCO!himeoto. "" -=o <Ddacço. A folta ele compnwaçio do recolhimento da mui.ia ou de 
~ dc rcc:mso .impli=i DO c:DcnnÍnh-cntO dos - """' inscziçlo DO CADlN/Divida Ativa 
da Uaiio e postcria< çobnAça judicial. 

.Este documCltO pode scz vcrilicado no <Ddacço cl<U:6uico Jmp://www.in.gov.b>\w-1Mde NmJ 

pelo códiS<> 0003201704:2A00096 

AMARil.00 BORGES DE OIJVEIRA. 
Supc:rintendente 

Sub..itu10 

JOSVÉ FERRElRA DA SILVA 

SUPE.RINTENDiNCIA REGIONAL NO PARÁ 
EDITAL DE NOTU'ICAÇÁO. DE 20 DE ABRIL DE 2017 

A S~ntmdéocja ~ cio Tm.albo e Ellopqio DO P:ri • SRTEIPA. ele ~ com § 4' 
do An. 26 d.a lei o•. 9.184199, neó1ioa a c:m.J!tcU Expori:adm Woodbar Lida-ME ou..,..~ 
que se """'3tn CD1 lugw ioc<rt.o e n1o sabido. a eompm= D<Stl SRJEIPA IÍIO l Ria RW B"2bosa, 
819, Nesta ~til oo prazo dc 10 (de%) dillS.. a ~ d3 publi~ deste. b:Ddo cm vi.ia o disoosto 
nos wgos 17 <Jc S41 § 1• da CLT. para procccler a llOOtlÇlo de C.T.P.S. do RC!amante Valdctc Xavier 
da Costí, oo pcrlodo iniciado c:m 02/05/2008 e cnccmdo em 02/06/1993 e ioiciado cm 10/01/1994 e 
cnccaado cm 90/05/2008, cu a;ir== clcfca. 

ALBER:rO CAll.1POS RIBEIRO 
Sup<riot.,.deote 

SlJl'ERIN'CENDÊ!~CIA REGIONAL NO PARANÁ 

RESULTADO J>E JULGAMENTO 
PREGAO N' 212017 

O Pregoeiro Ofícial da SRIE/PR DO \llO de suas auibul~ diwts- o resultado fínal do l'r<;gjo 
002/2017: Item 1: DflG Cool!Ntora Uda • ME, CNPJ; 24.200.650/0001-'!9. valer. RS 22.900.00. 

RICARDO ALEXANDRE HONORIO ALVES 
Pn:g<>eiro 06ci41 

(SID:EC - 20/04/2017) 3809LS-00001-2017NESOOOOI 

SUPERINTEND'ÊNCIA REGIONAL EM l'ERNAMBUCO 
R.E1TFTCAÇÁO 

No Exlnlo dc Termo Aditivo i.• 8/2016 p!!blicado oo O.O. de 03/1112016. ScçJo 3. Pág. ISI. 
Ondo se lê: Via&>cia: 19110/2016 a L9/04l2017 tciHe : Vigá>c:ia; 19110/2016 • 30/0(/2017 

(S!CON • 20/IMl2017) 380918-00001·2017NESOOOOI 

Oocumcmo assioodo digi1lllmc:nte eoofomio MP n' 2.200-2 de 2410812001, ~institui a 
Jllhesmmn de Cba=< PUblicas Bruilc:ira • !CP,S.rasil 
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