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Art. 3º Prorrogar o prazo de captação de recursos do projeto
esportivo, para o qual o proponente fica autorizado a captar recurso,
mediante doações e patrocínios, conforme anexo II.
Art. 4º Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
RICARDO CAPPELLI
Presidente da Comissão
ANEXO I
1 - Processo: 58701.005032/2012-26
Proponente: Instituto X Terra
Título: II Desafio dos Mares
Registro: 02RJ087712011
Manifestação Desportiva: Desporto de Rendimento
CNPJ: 12.300.465/0001-47
Cidade: Rio de Janeiro - UF: RJ
Valor aprovado para captação: R$ 582.540,06
Dados Bancários: Banco do Brasil Agência nº 0289 DV: 5
Conta Corrente (Bloqueada) Vinculada nº 24663-8
Período de Captação: até 07/01/2014.
ANEXO II
1 - Processo: 58701.004321/2010-46
Proponente: Universidade Estadual de Maringá
Título: Laboratório de Fisiologia do Exercício
Valor aprovado para captação: R$ 342.485,31
Dados Bancários: Banco do Brasil Agência nº 0352 DV: 2
Conta Corrente (Bloqueada) Vinculada nº 90020-6
Período de Captação: até 31/06/2013.
2 - Processo: 58701.000668/2012-81
Proponente: Triângulo Mineiro Futebol Club
Título: Triângulo Mineiro Formando Atletas
Valor aprovado para captação: R$ 1.099.128,25
Dados Bancários: Banco do Brasil Agência nº 0015 DV: 9
Conta Corrente (Bloqueada) Vinculada nº 85002-0
Período de Captação: até 31/12/2013.
3 - Processo: 58701.003515/2011-13
Proponente: Associação Esporte Solidário AESFUN
Título: Mergulhando para o Futuro
Valor aprovado para captação: R$ 762.240,78
Dados Bancários: Banco do Brasil Agência nº 1896 DV: 1
Conta Corrente (Bloqueada) Vinculada nº 15397-4
Período de Captação: até 15/02/2014.
4 - Processo: 58701.001873/2012-64
Proponente: Associação Futsal de Umuarama - AFSU
Título: AFSU, Investindo Cada Vez Mais no Esporte de
Umuarama Ano II
Valor aprovado para captação: R$ 286.870,14
Dados Bancários: Banco do Brasil Agência nº 0645 DV: 9
Conta Corrente (Bloqueada) Vinculada nº 48855-0
Período de Captação: até 24/05/2013.
5 - Processo: 58701.002674/2011-92
Proponente: Associação Esportiva Comunidade de São José
Título: E.C São José - Incentivando Talentos, Transformando
Vidas
Valor aprovado para captação: R$ 1.248.990,92
Dados Bancários: Banco do Brasil Agência nº 3316 DV: 2
Conta Corrente (Bloqueada) Vinculada nº 12977-1
Período de Captação: até 25/02/2014.
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Considerando a maior facilidade de fornecer informação interpretativa qualificada e que atinja o maior número de visitantes;
Considerando os impactos diretos e indiretos sobre a fauna
silvestre causados pelo trânsito de veículos;
Considerando a limitação de espaço físico para estacionamento e manobra de veículos na região das Cataratas e a grande
demanda por acesso a esta área;
Considerando que o acesso de veículos não integrantes do
transporte público circular disponibilizado pelo ICMBio, principalmente em dias de grande afluxo turístico, prejudica a movimentação
de visitantes e a circulação dos veículos do transporte do Parque
Nacional;
Considerando que a redução do número de veículos circulando no interior do Parque Nacional é positivo para a sua proteção, em função da diminuição de contaminantes do ar, solo, água e
vegetação provenientes das emissões gasosas bem como de fragmentos de pneus e outros resíduos dos veículos;
Considerando que quanto menor o número de veículos circulando pela rodovia das Cataratas menor a necessidade de instalação
de elementos que conflitam com a paisagem e com o conforto do
visitante, como quebra-molas, placas de sinalização rodoviária e de
normas, controladores de velocidade, etc;
Considerando a precariedade dos dados atuais sobre a circulação de visitantes no Parque Nacional do Iguaçu por meios de
transporte distintos do transporte único concessionado, resolve:
Art. 1º - Ficam mantidas as normas e condições de entrada e
circulação de veículos no interior do Parque Nacional do Iguaçu, ao
longo da BR-469 até as Cataratas, previstas no item 7.4.5.2 do seu
Plano de Manejo, de acordo com as condições estabelecidas nesta
Portaria.
Art. 2º - A entrada e circulação de veículos no Parque fica
restrita, exclusivamente, aos veículos da Unidade, aos veículos do
transporte circular único do Parque Nacional do Iguaçu, aos veículos
de serviço devidamente autorizados, aos veículos de transporte de
hóspedes do Hotel das Cataratas, além daqueles eventualmente autorizados pela Chefia da Unidade, com base no disposto no Plano de
Manejo.
§ 1º - Excepcionalmente, de modo a permitir a continuidade
das ações de adaptação da unidade para a implementação integral das
normas e a fim de evitar solução de continuidade nas atividades
turísticas e prestação de serviços do Parque, é alterado o prazo para
implementação do transporte único previsto no cronograma de implantação da atividade para o dia 29 de dezembro de 2013, sendo
admitida, até aquela data, a entrada no Parque e circulação na BR-469
até a região das Cataratas, de taxis e veículos de turismo (vans).
§ 2º - O acesso e circulação de veículos deverá seguir estritamente as condições estabelecidas no Plano de Manejo do Parque
Nacional e as normas adicionais definidas pela administração da Unidade, bem como aquelas estabelecidas nas cláusulas II a VII do
Termo de Acordo Firmado em Juízo na Ação Civil Pública nº
5000872-38.2011.404.7002.
§ 3º - Durante o período da excepcionalidade prevista no §1º
deverá ser feito estudo e monitoramento detalhado do fluxo de veículos e pessoas, dos impactos positivos e negativos e da satisfação
dos visitantes, com vistas à sugestão de possíveis melhorias no acesso
à região das Cataratas no Parque Nacional do Iguaçu.
Art. 2º - O Instituto Chico Mendes dará ampla divulgação a
esta Portaria.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RICARDO VIZENTIN

Ministério do Meio Ambiente
.

Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO
DA BIODIVERSIDADE

SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO
SUPERINTENDÊNCIA NA PARAÍBA

PORTARIA N o- 163, DE 1 o- DE MARÇO DE 2013

PORTARIA Nº 10, DE 28 DE JANEIRO DE 2013

Dispõe sobre o item 7.4.5.2 do Plano de
Manejo do Parque Nacional do Iguaçu, estabelecendo prazos e condições para sua
implementação.
O PRESIDENTE DO INSTITUTO CHICO MENDES DE
CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - INSTITUTO CHICO
MENDES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto
nº 7.515, de 08 de julho de 2011, publicado no Diário Oficial da
União do dia subsequente e pela Portaria nº 304, de 28 de março de
2012, da Ministra Chefe da Casa Civil da Presidência, publicada no
Diário Oficial da União, de 29 de março de 2012,
Considerando o Termo de Acordo Firmado em Juízo no
âmbito da Ação Civil Pública nº 5000872-38.2011.404.7002;
Considerando o disposto na Lei nº 9.985, de 18 de julho de
2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação
- SNUC;
Considerando que o Parque Nacional do Iguaçu está inscrito
na Lista do Patrimônio Natural da Humanidade;
Considerando a necessidade de melhor controle e distribuição do fluxo de visitantes na área das Cataratas, especialmente nas
trilhas de acesso à parte inferior e ao mirante da Garganta do Diabo;
Considerando a importância de se assegurar a qualidade da
visita dos turistas que visitam o Parque Nacional, reduzindo ou eliminando os fatores que podem interferir negativamente na sua experiência;

A SUPERINTENDENTE DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO
NA PARAÍBA, DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso da atribuição que lhe confere a Portaria
MP nº 200, de 29 de junho de 2010, publicada no Diário Oficial da
União de 30 de junho de 2010, e tendo em vista o disposto no art. 18,
inciso I, da lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998 c/c Art. 7º do
Decreto-Lei 271, de 28 de fevereiro de 1967, e art. 2º, inciso II,
alínea "e" da Portaria nº 144, de 09 de julho de 2001, e, ainda, no art.
17, inciso I, alínea f, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, assim
como os elementos que integram o processo nº 04931.001578/200899, resolve:
Art. 1º Autorizar a cessão, sob o regime de Concessão de
Direito Real de Uso Gratuita, ao MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA,
do terreno de propriedade da União, conceituado como terreno de
marinha e acrescido de marinha, localizado às margens do rio Mandacaru, no bairro Padre Zé, município de João Pessoa, Estado da
Paraíba, com área de 116.696,56m², inscrito sob o RIP nº 2051
0103738-83, e devidamente registrado no Cartório Eunápio Torres da
Comarca de João Pessoa, sob a Matrícula nº 99.376 na data de 17 de
julho de 2012.
Parágrafo único. A área acima mencionada apresenta características e confrontações descritas às fls. 191-192 do processo em
epígrafe.
Art. 2º A cessão a que se refere o art. 1º destina-se à implantação do projeto de regularização fundiária de interesse social, em
benefício das 224 famílias de baixa renda que residem no local.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012013030400072
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Parágrafo único. O prazo para a urbanização do assentamento e a regularização fundiária das unidades habitacionais em nome dos beneficiários de baixa renda, com o respectivo registro dos
títulos gratuitos a serem concedidos pelo é de 02 (dois) anos, contado
a partir da assinatura do respectivo contrato, prorrogável por igual
período, após a análise de conveniência e oportunidade administrativa, pela Secretaria do Patrimônio da União.
Art. 3º O prazo da cessão é indeterminado.
Art. 4º Fica o cessionário obrigado a:
I - transferir gratuitamente os direitos e as obrigações relativos às parcelas do imóvel em questão, aos beneficiários de baixa
renda do programa de regularização fundiária, averbando tais transferências no Cartório de Registro de Imóveis competente e na Superintendência do Patrimônio da União na Paraíba, nos termos do art.
3º, § 4º, do Decreto-Lei nº 2.398, de 21 de dezembro de 1987;
II - garantir o reassentamento das famílias residentes em área
de risco em unidades habitacionais dotadas de condições adequadas à
moradia;
III - fornecer à União os dados cadastrais dos beneficiários,
dos imóveis residenciais e dos imóveis comerciais, e as peças técnicas
necessárias para a inscrição dos desmembramentos e transferências do
direito real de uso no Sistema Integrado de Administração Patrimonial da SPU - SIAPA;
IV - exigir que os beneficiários da regularização fundiária de
interesse social somente transfiram os imóveis após cinco anos da
assinatura do contrato da sua concessão para adquirentes que também
tenham a renda familiar mensal de no máximo 5 (cinco) salários
mínimos;
Art. 5º A cessão tornar-se-á nula, se ao imóvel, no todo ou
em parte, vier a ser dada destinação diversa da prevista no art. 2º
desta Portaria, se o cessionário, quando da elaboração do projeto de
urbanização e regularização fundiária não comprovar atendimento às
licenças ambientais e urbanísticas, ou, ainda, se ocorrer inadimplemento de cláusula contratual.
Art. 6º Os direitos e obrigações mencionadas nesta portaria
não excluem outros, explícita ou implicitamente, decorrentes do contrato de cessão e da legislação pertinente.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DANIELLA ALMEIDA BANDEIRA DE
MIRANDA PEREIRA
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Ministério do Trabalho e Emprego
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA N o- 326, DE 1 o- DE MARÇO DE 2013
Dispõe sobre os pedidos de registro das
entidades sindicais de primeiro grau no Ministério do Trabalho e Emprego

O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso das suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no
art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, no Título V da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, e na Súmula nº 677, do Supremo
Tribunal Federal, resolve:
Art. 1º Os procedimentos administrativos relacionados com o
registro de entidades sindicais de primeiro grau no Ministério do
Trabalho e Emprego - MTE serão os previstos nesta Portaria.
TÍTULO I - DOS PEDIDOS
CAPÍTULO I - DOS SINDICATOS
Seção I - Da solicitação de registro sindical
Art. 2º Para a solicitação de registro sindical a entidade
deverá possuir certificado digital e acessar o Sistema do Cadastro
Nacional de Entidades Sindicais - CNES, disponível no endereço
eletrônico www.mte.gov.br, e seguir as instruções ali constantes para
a emissão do requerimento de registro, após a transmissão eletrônica
dos dados.
Art. 3º Após a transmissão eletrônica dos dados, o interessado deverá protocolizar na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego - SRTE ou Gerências da Unidade da Federação
onde se localiza a sede da entidade sindical, os seguintes documentos,
no prazo de trinta dias:
I - requerimento original gerado pelo Sistema, transmitido
por certificação digital e assinado pelo representante legal da entidade;
II - edital de convocação dos membros da categoria para
assembleia geral de fundação ou ratificação de fundação da entidade,
do qual conste o nome e o endereço do subscritor, para correspondência, bem como indicação nominal de todos os municípios,
Estados e categoria ou categorias pretendidas, publicado no Diário
Oficial da União - DOU e em jornal de grande circulação na base
territorial, que deverá atender também ao seguinte:
a) intervalo entre as publicações no DOU e em jornal de
grande circulação não superior a cinco dias;
b) publicação com antecedência mínima de vinte dias da
realização da assembleia, para as entidades com base municipal, intermunicipal ou estadual, e de quarenta e cinco dias para as entidades
com base interestadual ou nacional, contados a partir da última publicação;
c) publicação em todas as Unidades da Federação - UF,
quando se tratar de entidade com abrangência nacional, e nos respectivos Estados abrangidos, quando se tratar de entidade interestadual.

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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III - ata da assembleia geral de fundação ou de ratificação de
fundação da entidade, onde deverá constar a base territorial, a categoria profissional ou econômica pretendida, acompanhada de lista
de presença contendo a finalidade da assembleia, a data, o horário e
o local de realização e, ainda, o nome completo, o número de registro
no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF, razão social do empregador, se
for o caso, e assinatura dos presentes;
IV - ata de eleição e apuração de votos da diretoria, com a
indicação da forma de eleição, número de votantes, chapas concorrentes com a respectiva votação, votos brancos e nulos e o resultado do processo eleitoral;
V - ata de posse da diretoria, com a indicação da data de
início e término do mandato, devendo constar, sobre o dirigente
eleito:
a)nome completo;
b)número de inscrição no CPF;
c)função dos dirigentes da entidade requerente;
d)o número de inscrição no Programa de Integração Social
ou no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público PIS/Pasep, quando se tratar de entidades laborais;
e) o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica - CNPJ da empresa representada, quando de entidades patronais;
f) o número de inscrição no respectivo conselho profissional,
quando de entidades de profissionais liberais; e
g) o número de inscrição na prefeitura municipal, quando de
entidades de trabalhadores autônomos ou de profissionais liberais, na
hipótese de inexistência do respectivo conselho profissional.
VI - no caso de dirigente de entidade laboral, cópia das
páginas da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS onde
conste:
a) o nome e foto do empregado;
b) a razão social e CNPJ do atual ou último empregador; e
c) o contrato de trabalho vigente ou o último.
VII - estatuto social, aprovado em assembleia geral, que
deverá conter objetivamente a categoria e a base territorial pretendida,
não sendo aceitos os termos como afins, conexos e similares, entre
outros;
VIII - comprovante de pagamento da Guia de Recolhimento
da União - GRU, relativo ao custo das publicações no DOU, conforme indicado em portaria específica, devendo nele constar a razão
social e o CNPJ da entidade requerente e utilizar as seguintes referências: UG 380918, Gestão 00001 e Código de recolhimento
68888-6, referência 38091800001-3947;
IX - comprovante de inscrição do solicitante no CNPJ, com
natureza jurídica de Entidade Sindical;
X - comprovante de endereço em nome da entidade; e
XI - qualificação do subscritor ou subscritores do edital a
que se refere o inciso II, contendo:
a)nome completo;
b)número de inscrição no CPF;
c)número de inscrição no PIS/Pasep, no caso de entidade
laboral;
d)número de inscrição no CNPJ, quando se tratar de entidades patronais;
e)número de inscrição no conselho profissional, quando se
tratar de entidades de profissionais liberais; e
f)número de inscrição na prefeitura municipal, quando se
tratar de entidades de trabalhadores autônomos ou de profissionais
liberais, na hipótese de inexistência do respectivo conselho profissional.
§1º No caso de entidades rurais, os documentos listados no
inciso V, alíneas "d" e "e", e inciso XI, alíneas "c" e "d", poderão ser
substituídos pelo número da Declaração de Aptidão ao Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - DAP/Pronaf
expedida pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA, pelo
número da inscrição no Cadastro de Segurados Especiais do Instituto
Nacional de Seguridade Social - INSS ou de inscrição no Cadastro do
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra.
§2º Não sendo apresentados os documentos no prazo a que
se refere este artigo, o requerimento eletrônico será automaticamente
cancelado e o interessado deverá refazer o requerimento.
Subseção I - Da fusão
Art. 4º Será considerada fusão, para os fins de registro sindical, a união de duas ou mais entidades sindicais destinadas à formação de uma nova com a finalidade de suceder-lhes em direitos e
obrigações, e resultará na soma das bases e categorias dessas entidades.
Parágrafo único. O deferimento da solicitação de fusão importará no cancelamento dos registros sindicais preexistentes.
Art. 5º Para a solicitação de fusão os sindicatos interessados
deverão proceder na forma do art. 2º e 3º, caput e incisos I, V, VI,
VIII e IX do art. 3º, com a juntada dos documentos a seguir:
I - editais de convocação de assembleia geral específica de
cada sindicato, para autorização da fusão, publicados com intervalo
não superior a cinco dias no DOU e em jornal de grande circulação
nas respectivas bases territoriais, com a antecedência mínima prevista
nos estatutos de cada entidade;
II - edital de convocação conjunta dos membros das categorias, subscrito pelos representantes legais dos respectivos sindicatos, para a assembleia geral de fusão, do qual conste a indicação
nominal de todos os municípios, Estados e categorias a serem fundidas, publicados na forma do inciso II do art. 3º;
III - ata das assembleias gerais que autorizaram e que decidiram pela fusão, respeitados os quóruns estatutários, acompanhadas
das respectivas listas de presença, contendo finalidade, data, horário e
local de realização e, ainda, o nome completo, número do CPF, a
razão social do empregador, se for o caso, e a assinatura dos presentes;

IV - ata de eleição e apuração de votos da nova diretoria,
com a indicação da forma de eleição, número de sindicalizados, do
número de sindicalizados aptos a votar, do número de votantes, das
chapas concorrentes com a respectiva votação, dos votos brancos e
nulos e do resultado do processo eleitoral;
V - estatuto social, aprovado na assembleia geral a que se
refere o inciso II deste artigo, que deverá conter as categorias e base
territorial objeto da fusão, não sendo aceitos termos como afins,
conexos e similares, entre outros; e
VI - comprovante de endereço em nome da nova entidade.
Parágrafo único. Não havendo previsão estatutária de prazo
mínimo para convocação das assembleias de que trata o inciso II
deste artigo, deverão ser observados os prazos previstos na alínea "b"
do inciso II do art. 3º desta Portaria.
Seção II - Da solicitação de registro de alteração estatutária
Art. 6º Para os fins de registro sindical será considerado
registro de alteração estatutária aquele que se refira à mudança na
categoria e/ou na base territorial da entidade sindical.
§1º. O sindicato que pretenda registrar alteração estatutária
deverá, antes, proceder à atualização cadastral nos termos desta Portaria.
§ 2º As alterações estatutárias de denominação da entidade
sindical somente serão deferidas após publicidade para efeito de impugnação, devendo seguir os procedimentos descritos nos artigos 42 e
43 desta Portaria,
Art. 7º Para a solicitação de registro de alteração estatutária,
o sindicato deverá possuir certificação digital e acessar o Sistema do
CNES, disponível no endereço eletrônico www.mte.gov.br, e seguir as
instruções ali constantes para a emissão do requerimento de registro
de alteração estatutária, após a transmissão eletrônica dos dados.
Art. 8º Após a transmissão eletrônica dos dados, o sindicato
deverá protocolizar na SRTE da UF onde se localiza a sede da
entidade sindical ou nas Gerências, além dos previstos nos incisos I e
VIII do art. 3°, os seguintes documentos:
I - edital de convocação dos membros das categorias e bases
representadas e pretendidas para a assembleia geral de alteração estatutária, publicado no DOU e em jornal de grande circulação na base
territorial, devendo constar a indicação nominal de todos os municípios, Estados e categorias pretendidas e atender ao seguinte:
a) intervalo entre as publicações no DOU e em jornal de
grande circulação não superior a cinco dias;
b) publicação com antecedência mínima de vinte dias da
realização da assembleia, para as entidades com base municipal, intermunicipal ou estadual, e de quarenta e cinco dias para as entidades
com base interestadual ou nacional, contados a partir da última publicação; e
c) publicação em cada UF, quando se tratar de entidade com
abrangência nacional, e nos respectivos Estados abrangidos, quando
se tratar de entidade interestadual.
II - ata da assembleia geral de alteração estatutária ou de
ratificação, onde deverá constar a base territorial, a categoria profissional ou econômica, o número de trabalhadores ou de empresas
representadas, conforme o caso, acompanhada de lista de presença
contendo finalidade, data, horário e local de realização e, ainda, o
nome completo, número de inscrição no CPF, razão social do empregador, se for o caso, e assinatura dos presentes; e
III - estatuto social, aprovado na assembleia geral a que se
refere o inciso II deste artigo, que deverá conter, objetivamente, a
categoria e a base territorial da nova representação.
Subseção I - Da incorporação
Art. 9º Considera-se incorporação, para fins de registro sindical, a alteração estatutária pela qual uma ou mais entidades sindicais são absorvidas por outra com o objetivo de lhes suceder em
direitos e obrigações, permanecendo apenas o registro sindical da
entidade incorporadora.
Parágrafo único. O deferimento da solicitação de incorporação implicará no cancelamento dos registros sindicais das entidades
incorporadas.
Art. 10 Para a solicitação de incorporação os sindicatos interessados deverão proceder na forma do art. 3°, caput e incisos I, V,
VI e VIII, do art. 7º e 8º, caput com a juntada dos documentos a
seguir:
I - editais de convocação de assembleia geral específica de
cada sindicato, para autorização da incorporação, publicados, com
intervalo não superior a cinco dias, no DOU e em jornal de grande
circulação nas respectivas bases territoriais, com a antecedência mínima prevista nos estatutos de cada entidade;
II - edital de convocação conjunta dos membros das categorias, subscrito pelos representantes legais dos respectivos sindicatos, para a assembleia geral de incorporação, do qual conste a
indicação nominal de todos os municípios, Estados e categorias objeto da incorporação, publicados na forma do inciso I do art. 8º;
III - ata das assembleias gerais que autorizaram e que decidiram pela incorporação, respeitados os quóruns estatutários, acompanhadas das respectivas listas de presença, contendo finalidade, data,
horário e local de realização e, ainda, o nome completo, número do
CPF, razão social do empregador, se for o caso, e assinatura dos
presentes;
IV - ata de eleição e apuração de votos da nova diretoria,
com a indicação da forma de eleição, número de sindicalizados, do
número de sindicalizados aptos a votar, do número de votantes, das
chapas concorrentes com a respectiva votação, dos votos brancos e
nulos e do resultado do processo eleitoral; e
V - estatuto social, aprovado na assembleia geral a que se
refere o inciso III deste artigo, que deverá conter, objetivamente, a
categoria e a base territorial da nova representação.
Parágrafo único. Não havendo previsão estatutária de prazo
mínimo para convocação das assembleias de que trata o inciso II
deste artigo, deverão ser observados os prazos previstos na alínea "b"
do inciso I do art. 8º.
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CAPÍTULO II - DA ANÁLISE E DA DECISÃO
Seção I - Da análise
Art. 11 Os pedidos de registro serão encaminhados pela sede
da SRTE, por meio de despacho, no prazo de trinta dias, contados da
data de entrada no protocolo, à Secretaria de Relações do Trabalho SRT, para fins de análise.
Art. 12 A Coordenação-Geral de Registro Sindical - CGRS,
da SRT, fará a análise dos processos recebidos, conforme distribuição
cronológica, na seguinte ordem:
I - o cumprimento das exigências previstas nos artigos 3º, 5º,
8º ou 10, conforme o caso;
II - a adequação da categoria pleiteada à definição prevista
no art. 511 da CLT;
III - a existência, no CNES, de outras entidades sindicais
representantes da mesma categoria, em base territorial coincidente
com a da entidade requerente; e
IV - nos casos de fusão e incorporação sobre se a representação da entidade resultante corresponde à soma da representação
das entidades preexistentes.
§ 1º. Na análise de que trata este artigo, verificada a insuficiência ou irregularidade dos documentos apresentados pela entidade requerente, a SRT a notificará uma única vez para, no prazo
improrrogável de dez dias, contados do recebimento da notificação,
atender às exigências desta Portaria.
§ 2º A SRT verificará mensalmente a existência, no Sistema
do CNES, de documentação recebida e não enviada para o exame a
que se refere o art. desta Portaria, e requisitará o envio da documentação, se for o caso.
Art. 13. Apresentados os documentos exigidos por esta Portaria e suscitada dúvida técnica sobre a caracterização da categoria
pleiteada, a SRT encaminhará de imediato a discussão ao Conselho de
Relações do Trabalho - CRT, acompanhada de análise técnica fundamentada, para manifestação na reunião subsequente.
Parágrafo único. Recebida a recomendação do CRT, o Secretário de Relações do Trabalho decidirá de forma fundamentada
sobre a caracterização da categoria e determinará o prosseguimento
do processo de registro sindical.
Art.14 Quando da verificação de que trata o inciso III do
artigo 12 constatar-se a existência de conflito parcial de representação, considerar-se-á regular o pedido para fins de publicação, salvo
se a base territorial requerida englobar o local da sede de sindicato
representante da mesa categoria registrado no CNES.
Art. 15 Quando for constatada a existência de dois ou mais
pedidos de registro ou de registro de alteração estatutária com coincidência total ou parcial de base territorial e/ou categoria, procederse-á da seguinte forma:
I - caso ambos tenham protocolizado a documentação completa, deve-se publicar o pedido pela ordem de data de seu protocolo;
ou
II - nos pedidos de registro sindical ou de registro de alteração estatutária, protocolizados com a documentação incompleta,
deverá ser publicado, primeiramente, aquele que completar a documentação.
Seção II - Da publicação
Art. 16 Após a análise de que trata o art. 12, e constatada a
regularidade do pedido de registro sindical ou de registro de alteração
estatutária, a SRT o publicará no DOU, para fins de publicidade e
abertura de prazo para impugnações.
Seção III - Das Impugnações
Subseção I - Dos requisitos para impugnação
Art. 17 Publicado o pedido de registro sindical ou de registro
de alteração estatutária, a entidade sindical de mesmo grau registrada
no CNES e a entidade com o processo de pedido de registro sindical
publicado no DOU, mesmo que se encontre sobrestado, poderá apresentar impugnação, no prazo de trinta dias, contado da data da publicação de que trata art. 16, nos termos da Lei n° 9.784, de 1999,
diretamente no Protocolo Geral da Sede do MTE, devendo instruí-la
com o comprovante previsto no inciso VIII do art.3° e com os
seguintes documentos:
I - requerimento, que deverá identificar, por meio do CNPJ,
a entidade ou entidades conflitantes, indicar a coincidência existente
de base territorial e/ou de categoria e se o conflito se encontra no
registro ou no pedido em trâmite.
II - documento comprobatório do registro sindical expedido
pelo MTE ou comprovante de publicação do pedido de registro,
ressalvada ao interessado a utilização da faculdade prevista no art. 37
da Lei nº 9.784, de 1999;
III - estatuto social que comprove a existência do conflito
identificado, nos termos do inciso I deste artigo;
IV - atas de eleição e apuração de votos da diretoria e de
posse, na forma do inciso II do art. 38; e
V - cópia do requerimento de atualização sindical, extraído
do endereço eletrônico www.mte.gov.br, devidamente preenchido, assinado e protocolizado no MTE, quando a entidade sindical possuir
registro deferido.
§ 1º A entidade impugnante que estiver com suas informações atualizadas no CNES fica dispensada da apresentação dos
documentos previstos nos incisos III, IV e V deste artigo.
§ 2º As impugnações deverão ser individuais e se referirem
a um único pedido de registro.
Subseção II - Da análise das impugnações
Art. 18 As impugnações serão arquivadas pelo Secretário de
Relações do Trabalho, após análise pela CGRS, nas seguintes hipóteses:
I - inobservância do prazo previsto no caput do art. 17;
II - insuficiência ou irregularidade dos documentos apresentados, na forma do art. 17;
III - não coincidência de base territorial e categoria entre as
entidades indicadas como conflitantes;
IV - perda do objeto da impugnação, ocasionada pela retirada do conflito;
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V - desistência da impugnação pelo impugnante;
VI - se o impugnante alegar conflito preexistente ao objeto
da alteração estatutária;
VII - se apresentada por diretoria de sindicato com mandato
vencido, exceto quando, no momento da impugnação, a entidade
comprovar ter protocolizado a atualização de dados de Diretoria, e
esta atualização ter sido validada;
VIII - quando o impugnante deixar de apresentar comprovante de pagamento da taxa de publicação; ou
IX - na hipótese de impugnação apresentada por entidade de
grau diverso da entidade impugnada, salvo por mandato.
§ 1º Na hipótese da invalidação da atualização de diretoria
tratada no inciso VII, a impugnação será arquivada.
§ 2º A mudança de sede de entidade sindical preexistente
ocorrida após a assembleia de fundação da nova entidade não será
considerada para fins de conflito de sede.
Art. 19 Nos casos em que a impugnação recair sobre processos de dissociação e desmembramento, a SRT notificará a entidade
impugnada para realizar nova assembleia, no prazo máximo de noventa dias da notificação, para ratificar ou não o pedido, cumprindo
os requisitos previstos nos incisos II, III e VII do art. 3º, no que
couber.
Art. 20 As impugnações que não forem arquivadas, conforme disposto no artigo 18, e não se refiram a processos de desmembramento e dissociação, serão remetidas ao procedimento de
mediação previsto nos artigos 26 a 28 desta Portaria.
Art. 21 O pedido de desistência de impugnação, assinado por
representante legal da entidade impugnante, somente será acolhido se
em original, com firma reconhecida, acompanhado da ata da assembleia que decidiu pela desistência, e apresentado diretamente no
protocolo geral da sede do MTE.
Seção IV - Da Solução de Conflitos
Art. 22 Para os fins desta Portaria, considera-se mediação o
procedimento destinado à solução dos conflitos de representação sindical, com o auxílio de um servidor, que funcionará como mediador,
para coordenar as reuniões e discussões entre os interessados, buscando solução livremente acordada pelas partes.
Art. 23 Os representantes legais das entidades conflitantes
serão notificados, com antecedência mínima de quinze dias da data da
reunião, na forma do § 3º do art. 26 da Lei nº 9.784, de 1999, para
comparecimento na reunião destinada à mediação, que será realizada
no âmbito da SRT ou da SRTE da sede da entidade impugnada.
§ 1º Não comparecendo pessoalmente, o representante legal
poderá designar procurador que deverá apresentar procuração, com
poderes específicos para discussão e decisão, com firma reconhecida.
§ 2º O servidor designado iniciará o procedimento previsto
no caput deste artigo, convidando as partes para se pronunciarem
sobre as bases de um possível acordo.
§ 3º Será lavrada ata da reunião, obrigatoriamente assinada
pelo servidor e por representante legal de todas as partes envolvidas
presentes, da qual conste, além das eventuais ausências, o resultado
da tentativa de acordo.
§ 4º Na hipótese de acordo entre as partes, na ata deverá
constar objetivamente a representação de cada entidade envolvida
resultante do acordo e o prazo para apresentação, ao MTE, de estatutos que contenham os elementos identificadores da nova representação.
§ 5º Ausentes o impugnante e/ou o impugnado, por motivo
de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado, será
remarcada a reunião.
§ 6º As reuniões de que trata este artigo serão públicas,
devendo a pauta respectiva ser publicada no local de sua realização e
no sítio do MTE com antecedência mínima de dez dias da data da sua
realização.
§ 7º Deverá ser juntada ao procedimento, além da ata a que
se refere o § 3º, lista contendo nome completo, número do CPF e
assinatura dos demais presentes na reunião.
§ 8º Considerar-se-á dirimido o conflito quando for retirado
o objeto da controvérsia, conforme disposto no inciso V do art. 18.
§ 9º Não havendo acordo, a CGRS analisará o possível
conflito diante das alegações formuladas na impugnação apresentada
e submeterá a questão à decisão do Secretário de Relações do Trabalho que, se reconhecer a existência de conflito, indeferirá o registro
da representação conflitante.
§ 10 A ausência dos interessados à reunião de que trata este
artigo não ensejará o arquivamento do pedido de registro sindical ou
da impugnação.
Art. 24 A qualquer tempo, entidades sindicais envolvidas em
conflito de representação poderão solicitar à SRT, ou às SRTE e
Gerências da realização de mediação.
Seção V - Do deferimento, do indeferimento e do arquivamento
Art. 25 O pedido de registro sindical ou de registro de
alteração estatutária será deferido, com fundamento em análise técnica realizada na SRT, às entidades que estiverem com dados atualizados, nos termos desta Portaria, e comprovado o pagamento de
GRU, relativo ao custo da publicação no DOU, conforme indicado
em portaria ministerial, nas seguintes situações:
I - decorrido o prazo previsto no art. 17 sem que tenham sido
apresentadas impugnações ao pedido;
II - arquivamento de todas as impugnações, na forma do art.
18;
III - se a entidade impugnada, nos termos do art. 19, realizar
a assembleia e a categoria ratificar o desmembramento ou dissociação;
IV - após a apresentação do estatuto social da entidade ou
das entidades, com as modificações decorrentes do acordo entre os
conflitantes;
V - determinação judicial dirigida ao MTE;
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Parágrafo único. Não tendo cumprido o disposto no caput
deste artigo, no que se refere à atualização dos dados cadastrais e
comprovação do pagamento da GRU, relativo ao custo da publicação
no DOU, a CGRS oficiará a entidade para apresentação dos documentos necessários no prazo de trinta dias do recebimento do
ofício, sob pena de indeferimento do pedido.
Art. 26 O Secretário de Relações do Trabalho indeferirá o
pedido de registro sindical ou o registro de alteração estatutária, com
base em análise fundamentada da CGRS, nos seguintes casos:
I - não caracterização da categoria pleiteada, nos termos do
art.13;
II - coincidência total de categoria e base territorial do sindicato postulante com sindicato registrado no CNES;
III - quando a base territorial requerida englobar o local da
sede de sindicato registrado no CNES, representante de idêntica categoria;
Art. 27 O Secretário de Relações do Trabalho arquivará o
pedido de registro sindical ou o registro de alteração estatutária, com
base em análise fundamentada da CGRS, nos seguintes casos:
I - insuficiência ou irregularidade dos documentos apresentados, na forma dos arts. 3º, 5º, 8º ou 10, , quando a entidade
requerente, dentro do prazo assinalado no §1º do art. 12, não suprir a
insuficiência ou a irregularidade;
II - quando o pedido for protocolizado em desconformidade
com o caput dos arts. 3º ou 8º, conforme o caso;
III - se a entidade impugnada, nos termos do art. 19, não
realizar a assembleia ou se a categoria não ratificar o desmembramento ou dissociação; e
IV - se o interessado deixar de promover os atos que lhe
competem, no prazo de noventa dias, caso não haja prazo específico
que trate do assunto, após regularmente notificado; e
V - a pedido da entidade requerente.
Seção VI - Da Suspensão e do Sobrestamento de processos
Art. 28 Os processos de pedidos de registro sindical ou de
registro de alteração estatutária ficarão suspensos, neles não se praticando quaisquer atos, nos seguintes casos:
I - por determinação judicial dirigida ao MTE;
II - durante o procedimento de mediação previsto nos arts.
22 a 24;
III - no período compreendido entre o acordo firmado no
procedimento de mediação e a entrega, na SRT, dos respectivos estatutos sociais com as alterações decorrentes do acordo firmado entre
as partes;
IV - durante o prazo previsto no procedimento de ratificação
previsto no art. 19; e
V - na hipótese de notificação do MTE e verificada a existência de ação judicial ou de denúncia formal criminal que vise
apurar a legitimidade de assembleia sindical destinada a instituir,
alterar ou extinguir atos constitutivos de entidade sindical.
TÍTULO II - DO REGISTRO
CAPÍTULO I - DA INCLUSÃO E ANOTAÇÕES NO
CNES
Art. 29 Após a publicação do deferimento do pedido de
registro sindical ou de registro de alteração estatutária, a SRT incluirá
os dados cadastrais da entidade no CNES e expedirá a respectiva
certidão.
Art. 30 Quando a publicação de deferimento de registro
sindical ou de registro de alteração estatutária resultar na exclusão de
categoria e/ou de base territorial de entidade sindical registrada no
CNES, a modificação será anotada imediatamente no registro da
entidade preexistente, para que conste, de forma atualizada, a sua
representação.
§ 1º A entidade sindical atingida por publicação de deferimento de registro sindical ou de registro de alteração estatutária
com conflito parcial de representação será notificada para que apresente, no prazo de 60 dias, novo estatuto social com sua representação atualizada.
§ 2º Não juntado novo estatuto social, na forma do parágrafo
anterior, o registro sindical será suspenso, nos termos do inciso II do
art. 33.
Art. 31 Publicado o deferimento de registro sindical ou de
registro de alteração estatutária, com base em acordo firmado nos
procedimentos de mediação previstos nesta Portaria, será imediatamente procedida a alteração no CNES da entidade ou entidades
sindicais que celebraram o acordo.
Art. 32 Para a fiel correspondência entre o trâmite dos processos de registro sindical e de registro de alteração estatutária e os
dados do CNES, neste serão anotados todos os atos praticados no
curso dos processos.
CAPÍTULO II - DA SUSPENSÃO E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO SINDICAL
Seção I - Da Suspensão
Art. 33 O registro sindical da entidade será suspenso quando:
I - houver determinação judicial dirigida ao MTE.
II - tiver seu registro anotado, na forma do art. 30, e deixar
de enviar, no prazo previsto em seu § 1º, novo estatuto social com a
representação sindical devidamente atualizada; e
III - celebrado acordo, com base no procedimento de mediação, deixar de apresentar estatuto social retificado, decorrido o
prazo acordado entre as partes, salvo se a categoria, em assembleia,
não homologar o acordo firmado.
Seção II - Do Cancelamento
Art. 34 O registro sindical ou o registro de alteração estatutária será cancelado nos seguintes casos:
I - por ordem judicial dirigida ao MTE;
II - administrativamente, se constatado vício de legalidade no
processo de deferimento, assegurados ao interessado o contraditório e
a ampla defesa, bem como observado o prazo decadencial, conforme
disposições contidas nos arts. 53 e 54 da Lei nº 9.784, de 1999;
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III - a pedido da própria entidade, nos casos de sua dissolução, observadas as disposições estatutárias; ou
IV - na ocorrência de fusão ou incorporação de entidades
sindicais, na forma dos arts. 4º, 5º, 9º e 10.
Parágrafo único. Quando a forma de dissolução da entidade
sindical não estiver prevista em seu estatuto social, o pedido de
cancelamento do registro no CNES deverá ser instruído com os seguintes documentos:
I - edital de convocação dos membros da categoria para a
assembleia geral específica com a finalidade de deliberar acerca do
cancelamento do registro sindical, publicado nos termos do inciso II
do art. 2º desta Portaria; e
II - ata de assembleia geral específica da categoria para fins
de deliberação acerca da autorização para o cancelamento do registro
sindical, entre outros assuntos deliberados, acompanhada de lista de
presença contendo a finalidade da assembleia, data, horário e local de
realização e, ainda, o nome completo, número de inscrição no CPF,
número de inscrição no CNPJ, no caso de representantes de entidades
patronais, e assinatura dos presentes.
Art. 35 O cancelamento do registro de entidade sindical
deverá ser publicado no DOU e anotado, juntamente com o motivo,
no CNES, cabendo o custeio da publicação ao interessado, se for a
pedido, em conformidade com o custo da publicação previsto em
portaria específica.
CAPÍTULO III - DA ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS
Art. 36 As entidades sindicais deverão manter atualizados no
CNES o endereço, a denominação, os dados de diretoria e, quando
houver, os dados de filiação.
Art. 37 Para a atualização, a entidade deverá possuir certificação digital, acessar o Sistema do CNES, disponível no endereço
eletrônico www.mte.gov.br, e seguir as instruções ali constantes para
a emissão do requerimento de atualização, após a transmissão eletrônica dos dados.
Art. 38 Após a transmissão eletrônica dos dados, o interessado deverá protocolizar na SRTE da UF onde se localiza a sede
da entidade sindical, em suas Gerências ou no protocolo geral do
MTE, além do requerimento original gerado pelo Sistema assinado
pelo representante legal da entidade, os seguintes documentos:
I - de localização - comprovante de endereço em nome da
entidade;
II - de denominação - ata da assembléia que decidiu pela
alteração da denominação, acompanhada de estatuto atualizado;
III - de diretoria - Ata de eleição e apuração de votos da
diretoria e ata de posse, na forma dos incisos IV, V e VI do art. 3º;
e
IV - de filiação - Ata da assembleia, de reunião de direção
ou do Conselho de Representantes que decidiu pela filiação.
§ 1º Na hipótese tratada no inciso II deste artigo, verificada
a correspondência da denominação com a representação deferida pelo
MTE será dada publicidade para fins de impugnação, nos termos do
Capítulo II do Título I desta Portaria; não havendo correspondência,
o pedido será indeferido e a solicitação invalidada.
§ 2º O pedido será deferido e a solicitação validada caso não
haja impugnação.
Art. 39 Na hipótese de emancipação de município, a entidade
sindical preexistente na área emancipada deverá promover atualização
do estatuto e solicitar a modificação do seu cadastro por meio de
requerimento protocolado na SRTE ou Gerências da unidade da Federação onde se localiza a sua sede, juntando ata da assembleia, nos
termos do estatuto vigente, acompanhada de lista dos presentes, estatuto social e cópia da Lei Estadual que regulamentou a criação do
município emancipado.
Parágrafo único. Após o decurso do prazo de três anos, a
contar da emancipação do município, caso a entidade sindical preexistente não tenha procedido na forma descrita no caput, o acréscimo
da base territorial deverá ocorrer por meio de pedido de registro de
alteração estatutária, na forma do art. 8º desta portaria.
TÍTULO III - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 40 É dispensável a assinatura manuscrita nos requerimentos, quando o titular ou o responsável pelo certificado digital for
a pessoa indicada pela entidade sindical como seu representante no
CNES.
Art. 41 Na hipótese de dissociação e/ou de desmembramento, os editais a que se refere esta Portaria deverão expressar tal
interesse, com a indicação do CNPJ e da razão social de todas as
entidades atingidas.
I - Considera-se dissociação o processo pelo qual uma entidade sindical com representação de categoria mais específica se
forma a partir de entidade sindical com representação de categorias
ecléticas, similares ou conexas;
II - Será considerado desmembramento, o destacamento da
base territorial de sindicato preexistente.
Art. 42 Os documentos relacionados nesta Portaria serão
apresentados em originais, cópias autenticadas ou cópias simples,
estas últimas serão apresentadas juntamente com os originais para
conferência e visto do servidor, exceção feita aos comprovantes de
pagamento da GRU, relativo ao custo das publicações no DOU, que
deverão ser apresentados em original.
§ 1º Os estatutos sociais e as atas deverão, ainda, estar
registrados no cartório da comarca da sede da entidade requerente.
§ 2º Não será admitida a apresentação dos documentos de
que trata o caput, por fax, via postal, correio eletrônico ou outro meio
que não os estabelecidos nesta Portaria.
Art. 43 Os processos administrativos de registro sindical e de
registro de alteração estatutária deverão ser concluídos no prazo máximo de cento e oitenta dias, contados do recebimento dos autos na
CGRS, ressalvados os prazos para a prática de atos a cargo do
interessado, devidamente justificados nos autos.
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Art. 44 A contagem dos prazos previstos nesta Portaria será
feita na forma prevista no Capítulo XVI da Lei nº 9.784, de 1999,
ressalvadas as disposições em contrário.
Art. 45 Serão lançados em ordem cronológica no CNES e
juntados aos autos do pedido de registro todos os atos referentes ao
processo.
§ 1º Todas as decisões administrativas serão realizadas com
base em análise técnica da CGRS.
§ 2º As decisões de abertura de prazo para impugnação,
arquivamento de impugnação, encaminhamento para mediação, suspensão, sobrestamento, deferimento, indeferimento e revisão desses
atos serão publicadas no DOU.
§ 3º Das decisões poderá o interessado apresentar recurso
administrativo, na forma do Capítulo XV da Lei nº 9.784, de 1999.
Art. 46 Caberá aos interessados promover as diligências necessárias junto ao Poder Judiciário a fim de que o MTE seja notificado para cumprimento de decisão judicial.
Parágrafo único. Se uma decisão judicial com trânsito em
julgado repercutir sobre o registro sindical existente no CNES, ainda
que uma autoridade do MTE ou a União não tenham participado do
processo judicial, a entidade interessada poderá juntar ao processo
administrativo de registro sindical certidão original de inteiro teor do
processo judicial, expedida pelo Poder Judiciário, para fins de análise
e decisão.
Art. 47 Não será permitida a tramitação simultânea de mais
de uma solicitação de registro sindical, de registro de alteração estatutária, de fusão ou de incorporação, de uma mesma entidade.
Art. 48 Na fusão ou incorporação de entidades sindicais, a
publicação do cancelamento do registro das entidades envolvidas
ocorrerá simultaneamente com a publicação do deferimento do pedido.
Art. 49 Quando da aplicação dos dispositivos desta Portaria
ensejar dúvida de cunho técnico ou jurídico, o Secretário de Relações
do Trabalho expedirá enunciado que expresse o entendimento da
Secretaria sobre o tema, que vinculará as decisões administrativas
sobre a matéria no âmbito deste Órgão.
§1º A edição do enunciado em registro sindical será objeto
de processo administrativo específico, que contará com manifestação
técnica e jurídica, quando for o caso, e será concluída por decisão
administrativa;
§ 2º Quando a edição do enunciado de que trata o caput
deste artigo demandar a solução de dúvida de natureza jurídica, os
autos deverão ser enviados a Consultoria Jurídica, para pronunciamento, nos termos regimentais;
§ 3º Aprovado o enunciado administrativo, a SRT promoverá
a sua publicação e ampla divulgação, inclusive, no sítio eletrônico do
MTE.
TÍTULO IV - DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Art. 50 Os procedimentos de pedidos de registro e de alteração estatutária de entidades de grau superior continuam a ser
regidos pela Portaria nº 186, de 10 de abril de 2008.
Art.51 As disposições desta Portaria aplicam-se a todos os
processos em curso neste Ministério.
Art. 52 Esta Portaria entra em vigor 30 dias após a sua
publicação.
CARLOS DAUDT BRIZOLA
DESPACHOS DO CHEFE DO GABINETE
Em 28 de fevereiro de 2013
Concessão por Decisão Judicial
Em razão de decisão judicial prolatada nos autos do Processo
Judicial nº 0002174-31.2012.5.10.0010, em trâmite na 10ª Vara do
Trabalho de Brasília/DF, que determinou a suspensão do sobrestamento do processo de registro sindical n° 46000.020686/2010-36 e o
prosseguimento de sua análise, aprovo a NOTA TÉCNICA Nº.
31/2013/AIP/SRT/MTE. Publique-se o ARQUIVAMENTO das impugnações n° 46000.001018/2011-91 e 46000.001033/2011-39, com
fundamento no Art. 10, incisos VII e VIII, respectivamente, a CONCESSÃO do registro sindical de nº 46000.020686/2010-36, de interesse do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Livre do Oeste de
Minas
Gerais
SINDELIVRE/OESTE-MG,
CNPJ
nº
05.868.979/0001-38, para representar a categoria econômica dos estabelecimentos/entidades definidos como Cursos Livres de Idiomas, ou
seja, os estabelecimentos de ensino de idiomas não sujeitos à autorização de funcionamento por parte dos órgãos de educação do Poder
Público e nem de fiscalização pedagógica ou administrativa, na base
territorial dos Municípios de Abadia dos Dourados, Água Comprida,
Araguari, Araporã, Arapuá, Araxá, Cachoeira Dourada, Campina Verde, Campo Florido, Campos Altos, Canápolis, Capinópolis, Carmo do
Paranaíba, Carneirinho, Cascalho Rico, Centralina, Comendador Gomes, Conceição das Alagoas, Conquista, Coromandel, Cruzeiro da
Fortaleza, Delta, Douradoquara, Estrela do Sul, Fronteira, Frutal, Grupiara, Guimarânia, Gurinhatã, Ibiá, Indianópolis, Ipiaçu, Iraí de Minas,
Itapagipe, Ituiutaba, Iturama, Lagoa Formosa, Limeira do Oeste, Matutina, Monte Alegre de Minas, Monte Carmelo, Nova Ponte, Patos de
Minas, Patrocínio, Pedrinópolis, Perdizes, Pirajuba, Planura, Prata,
Pratinha, Rio Paranaíba, Romaria, Sacramento, Santa Juliana, Santa
Rosa da Serra, Santa Vitória, São Francisco de Sales, São Gotardo,
Serra do Salitre, Tapira, Tiros, Tupaciguara, Uberaba, Uberlândia,
União de Minas e Veríssimo, no Estado de Minas Gerais, assim como
a ANOTAÇÃO no cadastro das entidades impugnantes: Sindicato dos
Cursos Livres de Idiomas do Estado de Minas Gerais - SINDILIVREIDIOMAS/MG,
CNPJ:
73.612.525/0001-51,
Processo:
46000.011821/2001-61 para que seja excluída a representação nos Municípios de Abadia dos Dourados, Água Comprida, Araguari, Araporã,
Arapuá, Araxá, Cachoeira Dourada, Campina Verde, Campo Florido,
Campos Altos, Canápolis, Capinópolis, Carmo do Paranaíba, Carneirinho, Cascalho Rico, Centralina, Comendador Gomes, Conceição das

Alagoas, Conquista, Coromandel, Cruzeiro da Fortaleza, Delta, Douradoquara, Estrela do Sul, Fronteira, Frutal, Grupiara, Guimarânia, Gurinhatã, Ibiá, Indianópolis, Ipiaçu, Iraí de Minas, Itapagipe, Ituiutaba,
Iturama, Lagoa Formosa, Limeira do Oeste, Matutina, Monte Alegre
de Minas, Monte Carmelo, Nova Ponte, Patos de Minas, Patrocínio,
Pedrinópolis, Perdizes, Pirajuba, Planura, Prata, Pratinha, Rio Paranaíba, Romaria, Sacramento, Santa Juliana, Santa Rosa da Serra, Santa
Vitória, São Francisco de Sales, São Gotardo, Serra do Salitre, Tapira,
Tiros, Tupaciguara, Uberaba, Uberlândia, União de Minas e Veríssimo,
no Estado de Minas Gerais, assim como a anotação no cadastro do
Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais - SINEP/MG,
CNPJ: 17.224.742/0001-01 Processo: 46000.016308/2005-91 para que
seja excluído a representação da categoria econômica dos estabelecimentos/entidades definidos como Cursos Livres de Idiomas, na base
territorial dos Municípios de Abadia dos Dourados, Água Comprida,
Araguari, Araporã, Arapuá, Araxá, Cachoeira Dourada, Campina Verde, Campo Florido, Campos Altos, Canápolis, Capinópolis, Carmo do
Paranaíba, Carneirinho, Cascalho Rico, Centralina, Comendador Gomes, Conceição das Alagoas, Conquista, Coromandel, Cruzeiro da
Fortaleza, Delta, Douradoquara, Estrela do Sul, Fronteira, Frutal, Grupiara, Guimarânia, Gurinhatã, Ibiá, Indianópolis, Ipiaçu, Iraí de Minas,
Itapagipe, Ituiutaba, Iturama, Lagoa Formosa, Limeira do Oeste, Matutina, Monte Alegre de Minas, Monte Carmelo, Nova Ponte, Patos de
Minas, Patrocínio, Pedrinópolis, Perdizes, Pirajuba, Planura, Prata,
Pratinha, Rio Paranaíba, Romaria, Sacramento, Santa Juliana, Santa
Rosa da Serra, Santa Vitória, São Francisco de Sales, São Gotardo,
Serra do Salitre, Tapira, Tiros, Tupaciguara, Uberaba, Uberlândia,
União de Minas e Veríssimo, no Estado de Minas Gerais.
Registro de Alteração Estatutária
Com fundamento nas Portarias nº 43, de 22 de janeiro de
2009, e nº 186, publicada em 14 de abril de 2008, aprovo a NOTA
TÉCNICA N o- 146/2013/CGRS/SRT/MTE, com adoção da seguinte
medida: Conceder o Registro de Alteração Estatutária ao Sindicato
das Indústrias de Refrigeração, Aquecimento e Tratamento de Ar do
Estado do Rio de Janeiro, processo n°.46000.001140/2007-81, CNPJ
42.359.455/0001-48, para representar a categoria econômica da Indústria de refrigeração, aquecimento e tratamento de ar, com abrangência Estadual e base territorial no Estado do Rio de Janeiro.
Com fundamento nas Portarias nº. 43, de 22 de janeiro de
2009 e nº. 186, publicada em 14 de abril de 2008, e na Nota Técnica
Nº125/2013/CGRS/SRT/MTE, ARQUIVO a impugnação n°
46000.032010/2009-51 apresentada pelo SAGESP - Sindicato dos
Armazéns Gerais e das Empresas de Movimentação de Mercadorias
no Estado de São Paulo - SAGESP, CNPJ: 58.258.807/0001-09 e a
impugnação nº. 46000.032051/2009-48 interposta pelo SEDERSP Sindicato das Empresas de Distribuição das Entregas Rápidas do
Estado de São Paulo, CNPJ: 05.300.303/0001-43 nos termos do art.
10, inciso X da Portaria 186/2008 e, CONCEDO o Registro de
Alteração Estatutária ao SINDICAMP - Sindicato das Empresas de
Transportes de Cargas de Campinas e Região, processo n°
46219.038360/2008-95, CNPJ 51.879.880/0001-59, para representar a
Categoria Econômica das Empresas de Transporte Rodoviário de Cargas com equipamentos de duas ou diversas rodas ou eixos; logística;
operadores de transporte multimodal (OTM) de cargas; intermodal;
"courrier"; transporte de documentos e malotes; movimentação de
cargas por qualquer tipo de veículo, ou qualquer outro que mantenha
serviço de traslado de bens, documentos, mercadorias, produtos acabados ou não cooperativados, (exceto no transporte por motofrete e
exceto no comércio armazenador), com abrangência intermunicipal e
base territorial nos municípios de Águas de Lindóia, Americana,
Amparo, Artur Nogueira, Campinas, Conchal, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Espírito Santo do Pinhal, Estiva Gerbi, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itapira, Jaguariúna, Lindóia, Mogi Guaçu, Moji
Mirim, Monte Alegre do Sul, Monte Mor, Nova Odessa, Paulínia,
Pedreira, Santa Bárbara d'Oeste, Santo Antônio de Posse, Santo Antônio do Jardim, Serra Negra, Socorro, Sumaré, Valinhos e Vinhedo
no Estado de São Paulo. E para fins de Anotação no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais - CNES, DETERMINO excluir da representação do Sindicato Nacional das Empresas de Transporte e
Movimentação de Cargas Pesadas e Excepcionais - SINDIPESA/SP,
CNPJ: 61.843.926/0001-33, Processo: 24440.044794/89-80 os municípios de Águas de Lindóia, Americana, Amparo, Artur Nogueira,
Campinas, Conchal, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Espírito Santo
do Pinhal, Estiva Gerbi, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itapira,
Jaguariúna, Lindóia, Mogi Guaçu, Moji Mirim, Monte Alegre do Sul,
Monte Mor, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara d'Oeste,
Santo Antônio de Posse, Santo Antônio do Jardim, Serra Negra,
Socorro, Sumaré, Valinhos e Vinhedo no Estado de São Paulo e do
Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e
Região - SETCESP, CNPJ: 60.961.083/0001-07 Processo:
46000.008628/2003-13 o município de Amparo no Estado de São
Paulo.
Registro Sindical
Com fundamento nas Portarias nº 43, de 22 de janeiro de
2009 e nº 186, publicada em 14 de abril de 2008, e na Nota Técnica
oRES N 126/2013/CGRS/SRT/MTE, CONCEDO o registro sindical
ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Pedra GrandeSINDSERPEG, processo nº. 46217.004992/2011-71, CNPJ nº.
13.639.060/0001-09, para representar a categoria profissional dos dos
Servidores Públicos Municipais, com abrangência Municipal e base
territorial no municipio de Pedra Grande - RN. Para fins de anotação
no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais - CNES, DETERMINO,
ainda, a exclusão do municipio de Pedra Grande - RN , da representação do UNSP-SINDICATO NACIONAL - Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Civis do Brasil, processo de nº.
24000.004348/89-11, CNPJ nº. 33.721.911/0001-67 , conforme determina o art. 25 da portaria 186/2008.
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SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO
DESPACHOS DO SECRETÁRIO
Em 22 de fevereiro de 2013
Arquivamento
O Secretário de Relações do Trabalho, no uso de suas atribuições legais, resolve ARQUIVAR os processos de pedido de registro sindical dos sindicatos abaixo relacionados, por não cumprir as
exigências legais, conforme o disposto no art. 4° da antiga portaria
343/00 ou no art. 5º da atual Portaria nº. 186/2008
Processo
Entidade
CNPJ
Fundamento
Processo
Razão Social
CNPJ
Fundamento

46000.009502/97-01
Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em
Geral de Ivaiporã - PR
81.392.649/0001-05
NOTA TÉCNICA nº 150/2013/CGRS/SRT/MTE
46010.007608/97-52
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Cerveja e Bebidas em
Geral de Jaguariúna e Paulínia - SP
06.239.879/0001-05
NOTA TÉCNICA nº 148/2013/CGRS/SRT/MTE

Arquivamento
O Secretário de Relações do Trabalho, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Portaria 186, publicada em 14 de
abril de 2008, e na Nota Técnica Nº. 8872012/CGRS/SRT resolve:
Arquivar o Pedido de registro de interesse da Federação
Interestadual dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações FITTEL, CNPJ: Não Informado, processo n° 24000.001291/90-14,
com respaldo nos artigos 51 e 52 da Lei 9.784, de 29 de janeiro de
1999.
O Secretário de Relações do Trabalho, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no § 3º, art. 4º da Portaria nº 343, de
04 de maio de 2000, vigente à época, corroborando com o inciso II,
art. 5º da Portaria nº 186, de 10 de abril de 2008, resolve aprovar a
NOTA TÉCNICA Nº. 149/2013/CGRS/SRT/MTE, com adoção da
seguinte medida: ARQUIVAR o processo de pedido de registro sindical nº 46010.001658/2004-52 referente ao Sindicato dos Municipários de Capivari do Sul-RS - SIMCS, CNPJ 06.244.892/0001-52,
por não atender às exigências contidas na Portaria vigente à época .
Com fundamento nos artigos 53 e 54 da Lei nº 9784, de 29
de janeiro de 1999; resolve aprovar a NOTA TÉCNICA Nº.
147/2013/CGRS/SRT/MTE, com adoção das seguintes medidas: Tornar sem efeito a publicação do pedido de registro sindical (PPR)
ocorrido em DOU de 08/02/2011, Seção I, n° 27, pág. 60; e Arquivar
o processo de pedido de registro sindical nº 46221.000558/2010-71
referente ao Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Malhada dos Bois - SINTRAM, CNPJ 10.711.962/0001-02, embasado no
inciso II, art. 5º da Portaria nº 186, de 14 de abril de 2008, por não
atender às exigências contidas na Portaria.
MANOEL MESSIAS NASCIMENTO MELO

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
EM MINAS GERAIS
DESPACHO DO SUPERINTENDENTE
Em 25 de fevereiro de 2013
N o- 2 - O Superintendente Regional do Trabalho e Emprego
em Minas Gerais, tendo em vista o que consta no processo n.º
46211.000720/2013-13 e os termos do despacho exarado no processo
supracitado e usando da competência delegada pela Portaria da
SRT/MTE n.º 02, de 25 de maio de 2006, publicada na Seção 2 do
Diário Oficial da União n.º 102, de 30 de maio de 2006, homologa
alteração do Plano de Cargos e Salários da Companhia da Cor Studio
Gráfico Ltda, inscrita no CNPJ 02.587.457/0001-70, situada na Avenida Deputado Cristovam Chiaradia, nº 599, Bairro Buritis, CEP.
30.575-815, na cidade de Belo Horizonte, Estado da Minas Gerais,
ficando expresso que qualquer outra alteração a ser feita no Quadro
dependerá de prévia aprovação desta Superintendência.
VALMAR GONÇALVES DE SOUSA.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
EM SANTA CATARINA
PORTARIA N o- 226, DE 1 o- DE MARÇO DE 2013
O SUPERINTENDENTE REGIONAL DO TRABALHO E
EMPREGO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso de suas
atribuições legais, com fulcro no artigo 1º, parágrafo 1º, da Portaria
Ministerial nº 1.095, de 19/05/2010, publicada no DOU, de
20/05/2010, e, considerando o que consta dos autos do Processo nº
46220.002750/2012-74, protocolado no dia 06/06/212. RESOLVE:
Revogar a PORTARIA N o- 79/SRTE/SC, de 14 de Fevereiro
de 2013, publicada no D.O.U. nº41, de 01 de março de 2013, seção
I, pagina 124.
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