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seguinte descrição: partindo do ponto localizado no alinhamento do
muro na Avenida Beira Mar, ao Norte-Nordeste, distante 176,32m na
divisa com a Fase B, Trecho 2, do mesmo Calçadão, medindo na
direção Oeste-Noroeste 3,83m, fazendo divisa com a fase acima ci-
tada, ao Norte-Noroeste; deste ponto, mede na direção Oeste-Leste
8,05m, fazendo divisa também com a fase referida acima, ao Norte-
Nordeste; deste ponto, mede na direção Sudoeste 41,86m na divisa
com a pista de rolamento da Avenida Beira Mar, ao Noroeste; deste
ponto, mede na direção Oeste-Sudoeste 127,65m, divisa com a pista
de rolamento da Avenida Beira Mar ao Norte-Nordeste; deste ponto
mede na direção Sudoeste 18,45m na divisa com a pista de rolamento
da Avenida Beira Mar, ao Nordeste; deste ponto mede na direção
Oeste-Sudoeste 44,34m, divisa com a pista de rolamento da Avenida
Beira Mar, ao Norte-Nordeste; deste ponto mede na direção Leste-
Sudeste 9,83m na divisa com a continuação do Calçadão, futuro
trecho de revitalização, ao Sul-Sudoeste; deste ponto mede na direção
Nordeste 162,94m na divisa com a faixa de praia, ao Sudeste; deste
ponto mede em direção Norte-Nordeste 73,82m na divisa com a faixa
de praia ao Leste-Sudeste até encontrar o ponto inicial desta descrição
fechando o perímetro, com 3.037,02m² de superfície.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

JACIARA LEMOS CORDEIRO SCHVINN

§ 1º Para fins do disposto no caput, considera-se força de
trabalho o quantitativo de cargos, empregos ou funções públicas de
que dispõem os órgãos ou entidade, o que compreende os servidores
estatutários; os ocupantes de cargos públicos; os empregados pú-
blicos, os contratados sob o regime de legislação trabalhista; os con-
tratados temporariamente pela Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de
1993; e os cargos vagos.

§ 2º Sobre o percentual de 20% do quantitativo máximo de
estagiários que o órgão ou entidade poderá contratar, aplicam-se os
seguintes percentuais:

I - 50% para estagiários de nível superior, reservando-se 10%
para os estagiários com deficiência;

II - 25% para estagiários de nível médio, reservando-se 10%
para os estagiários com deficiência;

III - 25% para os estudantes de educação profissional e dos
anos finais do ensino fundamental na modalidade de jovens, com
idade igual ou superior a 16 anos e adultos, reservando-se 10% para
os estagiários com deficiência.

§ 3º O percentual de 10% reservado em cada modalidade de
estágio será destinado ao estudante cuja deficiência seja compatível
com o estágio a ser realizado.

§ 4º Na hipótese de o órgão ou a entidade contar com
unidades regionais em sua estrutura organizacional, os quantitativos
previstos no caput serão aplicados a cada uma delas.

§ 5º Quando o cálculo do percentual total disposto no caput
resultar em fração poderá ser arredondado para o número inteiro
imediatamente superior.

§ 6º Os órgãos e entidades poderão autorizar a contratação
de estagiários de nível superior e médio profissionalizante acima do
limite previsto no caput, observado o disposto no § 4º do art. 17 da
Lei nº 11.788, de 2008, e a competência de que trata o art. 13 do
Decreto-Lei nº 200, de 1967, com base na razoabilidade, no interesse
público e na dotação orçamentária.

Seção I
Da Parte Concedente
Art. 8º Os órgãos e entidades poderão celebrar convênio com

as instituições de ensino para aceitação de estagiários, no qual cons-
tarão as atividades a serem desenvolvidas pelos estudantes, desde que
guardem estrita correlação com a proposta pedagógica do curso.

Parágrafo único. A celebração de convênio de que trata o
caput deste artigo não dispensa a celebração do TCE previsto no
inciso II do art. 4º desta Orientação Normativa.

Art. 9º Os órgãos e entidades poderão oferecer estágio, ob-
servadas as seguintes obrigações:

I - celebrar TCE entre a instituição de ensino e o estudante,
zelando pelo seu cumprimento;

II - ofertar instalações que tenham condições adequadas de
propiciar ao estagiário o desenvolvimento de atividades de apren-
dizagem social e profissional;

III - indicar servidor da sua força de trabalho, com formação
ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no
curso do estagiário, para orientar e supervisionar até 10 (dez) es-
tagiários simultaneamente;

IV - para a orientação e supervisão do estagiário de nível
fundamental ou médio, o servidor indicado deve ter, no mínimo, o
mesmo nível de formação do estagiário;

V - contratar seguro contra acidentes pessoais, em favor do
estagiário de estágio obrigatório, cuja apólice seja compatível com os
valores de mercado, conforme estabelecido no TCE;

VI - por ocasião do desligamento do estagiário, entregar
termo de realização de estágio com indicação resumida das atividades
desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho;

VII - manter à disposição da fiscalização, o Termo de Com-
promisso de Estágio - TCE e os Termos Aditivos de que trata o § 3º
do art. 10, a fim de comprovar a relação de estágio sempre que
necessário; e

VIII - enviar à instituição de ensino, semestralmente, re-
latório de atividades com vista obrigatória do estagiário.

Parágrafo único. A contratação de seguro contra acidentes
pessoais, em nome do estagiário, para o caso de morte ou invalidez
permanente, é condição essencial para a celebração de contrato ou
convênio, devendo constar do TCE o respectivo número de apólice e
o nome da Seguradora.

Art. 10. O supervisor do estágio será designado pelo chefe
da unidade em que o estagiário desenvolver suas atividades, devendo
possuir formação ou experiência profissional na área de conhecimento
desenvolvida no curso do estagiário, observados os incisos III e IV do
art. 9º.

§ 1º O supervisor de estágio deverá possuir, no mínimo, o
mesmo nível de formação do estudante de nível fundamental ou
médio.

§ 2º Compete ao supervisor do estágio acompanhar e atestar
a frequência mensal do estagiário e encaminhá-la à unidade de re-
cursos humanos do órgão ou entidade onde se realiza o estágio.

§ 3º Caso haja alterações relacionadas ao estágio deverá ser
elaborado Termo Aditivo, que será anexado ao TCE, exceto nos casos
de mudança do órgão contratante.

Seção II
Dos Agentes de Integração
Art. 11. Os órgãos ou entidades podem recorrer aos serviços

de agentes de integração públicos ou privados para atuarem como
auxiliares no processo de aperfeiçoamento do instituto do estágio,
mediante condições acordadas em instrumento jurídico apropriado,
devendo ser observada, no caso de contratação com recursos públicos,
a legislação que estabelece as normas gerais de licitação.

Parágrafo único. Para fins desta Orientação Normativa os
agentes de integração públicos ou privados são entidades que fazem a
interlocução entre a instituição de ensino, o estagiário e o órgão ou
entidade integrante, inserindo estudantes no ambiente do mercado de
trabalho, colaborando para o desenvolvimento de habilidades, mo-
dalidades de atuação e formação profissional desses estudantes.

Seção III
Do Estagiário
Art. 12. A carga horária do estágio será de quatro horas

diárias e vinte semanais ou de seis horas diárias e trinta semanais,
observado o disposto no art. 10, I, da Lei nº 11.788, de 2008, bem
como o horário de funcionamento do órgão ou entidade, desde que
compatível com o horário escolar, devendo ser cumprida no local
indicado pelo órgão ou entidade.

§ 1º A carga horária do estágio dos níveis médio e superior
poderá ser inferior àquela estabelecida no art. 10, II, da Lei nº 11.788,
de 2008, com percepção proporcional do valor da bolsa estágio.

§ 2º O disposto no parágrafo anterior ocorrerá no interesse
do órgão ou entidade e atenderá os requisitos previstos no art. 4º
desta Orientação Normativa.

§ 3º É vedada a realização de carga horária diária superior à
prevista no caput deste artigo, ressalvada a compensação de falta
justificada, limitada a 1 (uma) hora por jornada.

§ 4º Na hipótese de falta justificada, o estagiário poderá
compensar o horário não estagiado até o mês subsequente ao da
ocorrência da falta, quando autorizado pelo supervisor do estágio.

§ 5º Poderá o supervisor do estágio, com base na razoa-
bilidade e no interesse público, definir outras hipóteses em que a falta
será considerada justificada, sem a necessidade de compensação ou
de descontos na bolsa estágio.

§ 6º Para fins dessa Orientação Normativa será considerada
falta justificada, em que não se exigirá compensação, aquelas de-
correntes de tratamento da própria saúde, com apresentação de ates-
tado médico.

§ 7º A carga horária dos estudantes do ensino especial e dos
últimos anos do ensino fundamental, na modalidade profissional de
jovens e adultos, não poderá ultrapassar 4 (quatro) horas diárias e 20
(vinte) semanais.

§ 8º Fica assegurada ao estagiário a carga horária reduzida
pela metade, nos períodos de avaliação de aprendizagem, conforme
estipulado no TCE e mediante declaração da Instituição de Ensino.

Art. 13. O valor da bolsa-estágio, no âmbito dos órgãos e
entidades de que trata o art. 1º, será definido nos termos do Anexo I
desta Orientação Normativa.

§ 1º O valor da bolsa previsto no caput será reduzido em
trinta por cento no caso da jornada de vinte horas.

§ 2º As faltas justificadas com apresentação de atestado
médico para tratamento da própria saúde, o período de carga horária
reduzida de que trata o § 8º do art. 12 e as demais justificativas
aceitas pelo supervisor de estágio, não ensejarão a compensação de
horário e não serão objeto de desconto na bolsa estágio.

§ 3º É vedado o desconto de qualquer valor na bolsa-estágio,
à exceção dos valores referentes às faltas injustificadas e às horas não
compensadas, na forma do § 4º do art. 12.

Art. 14. O estagiário receberá auxílio-transporte em pecúnia
por dia efetivamente estagiado, no valor definido nos termos do
Anexo II desta Orientação Normativa.

§ 1º Não será concedido auxílio-transporte ao estagiário nas
ocorrências de faltas, mesmo naquelas justificadas, uma vez que não
houve o deslocamento.

§ 2º O pagamento do auxílio-transporte será efetuado no mês
anterior ao de sua utilização.

Art. 15. Na vigência dos contratos de estágio obrigatório e
não obrigatório é assegurado ao estagiário período de recesso pro-
porcional ao semestre efetivamente estagiado, a ser usufruído pre-
ferencialmente nas férias escolares, observada a seguinte proporção:

I - um semestre, 15 dias consecutivos;
II - dois semestres, 30 dias;
III - três semestres, 45 dias; e
IV - quatro semestres, 60 dias.
§ 1º Os períodos de recesso deverão ser usufruídos durante a

vigência do TCE e aqueles de que tratam os incisos II a IV do caput
deste artigo poderão ser parcelados em até três etapas, a critério do
supervisor do estágio.

§ 2º Os períodos de recesso do estagiário que perceba bolsa
estágio serão remunerados.

§ 3º Na hipótese dos desligamentos de que tratam os incisos
I a VII do art. 16, o estagiário que receber bolsa-estágio e não houver
usufruído do recesso remunerado, proporcional ou integral, durante a
vigência do contrato celebrado, fará jus ao seu recebimento em pe-
cúnia.

Art. 16. O estudante será desligado do estágio nas seguintes
hipóteses:

I - automaticamente, ao término do estágio;
II - a pedido;
III - decorrida a terça parte do tempo previsto para a duração

do estágio, se comprovada a insuficiência na avaliação de desem-
penho no órgão, na entidade ou na instituição de ensino;

IV - a qualquer tempo, no interesse da Administração;
V - em decorrência do descumprimento de qualquer obri-

gação assumida no Termo de Compromisso de Estágio - TCE;
VI - pelo não comparecimento, sem motivo justificado, por

mais de cinco dias consecutivos ou não, no período de um mês, ou 30
(trinta) dias durante todo o período de estágio;

VII - pela interrupção do curso na instituição de ensino a que
pertença o estagiário; e

VIII - por conduta incompatível com a exigida pela Ad-
ministração.

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
E RELAÇÕES DO TRABALHO NO SERVIÇO

PÚBLICO

ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 2, DE 24 DE JUNHO DE 2016

Estabelece orientações sobre a aceitação de
estagiários no âmbito da Administração Pú-
blica federal direta, autárquica e fundacio-
nal.

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS E RELA-
ÇÕES DO TRABALHO NO SERVIÇO PÚBLICO - INTERINA DO
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E
GESTÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 36, incisos II
e III, do Anexo I do Decreto nº 8.578, de 26 de novembro de 2015,
e tendo em vista o disposto na Lei nº 11.788, de 25 de setembro de
2008, resolve:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
Art. 1º Estabelecer orientações aos órgãos e entidades do

Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal - SIPEC quanto à
aceitação de estagiários de nível superior, de ensino médio, de edu-
cação profissional, de educação especial e dos anos finais do ensino
fundamental, na modalidade profissional de jovens e adultos.

Art. 2º O estágio poderá ser obrigatório ou não obrigatório,
conforme determinação das diretrizes curriculares da etapa, da mo-
dalidade, da área de ensino e do projeto pedagógico do curso em que
o aluno se encontre matriculado.

§ 1º Estágio obrigatório é aquele definido como tal no pro-
jeto do curso, cuja carga horária é requisito para aprovação e ob-
tenção de diploma.

§ 2º Estágio não obrigatório é aquele desenvolvido como
atividade opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória do
curso.

Art. 3º O estágio obrigatório será realizado sem ônus para os
órgãos e entidades da Administração Pública federal direta, autárquica
e fundacional.

CAPÍTULO II
DO ESTÁGIO
Art. 4º A realização do estágio obrigatório ou não obri-

gatório, nos órgãos e entidades de que trata o art. 1º desta Orientação
Normativa observará, dentre outros, os seguintes requisitos:

I - matrícula e frequência regular do estudante, atestados pela
instituição de ensino, em curso de educação superior, de educação
profissional, de ensino médio, de educação especial e dos anos finais
do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de
jovens e adultos;

II - celebração de Termo de Compromisso de Estágio - TCE
entre o estudante, a parte concedente do estágio e a instituição de
ensino; e

III - compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no
estágio e as previstas no TCE.

§ 1º O estágio, como ato educativo supervisionado, deverá
ser acompanhado efetivamente pelo professor orientador da insti-
tuição de ensino e por um supervisor da parte da concedente, com-
provado por vistos nos relatórios de que trata o inciso VIII do art. 9º
desta Orientação Normativa e por menção de aprovação final.

§ 2º Juntamente com os relatórios exigidos no parágrafo
anterior, o órgão ou entidade de que trata o art. 1º desta Orientação
Normativa encaminhará à instituição de ensino o certificado de es-
tágio.

Art. 5º O plano de atividades do estagiário, elaborado em
comum acordo com o órgão ou entidade e a instituição de ensino,
será incorporado ao TCE por meio de aditivos, na medida em que for
avaliado o desempenho do estudante.

Art. 6º Aplicam-se as disposições desta Orientação Norma-
tiva aos estudantes estrangeiros regularmente matriculados em ins-
tituição de ensino no País, em cursos autorizados ou reconhecidos,
observado o prazo do visto temporário de estudante, na forma da
legislação aplicável.

Art. 7º O quantitativo de estagiários nos órgãos e entidades
corresponderá a 20% (vinte por cento) da sua força de trabalho,
observada a dotação orçamentária.
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CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 17. A duração do estágio no mesmo órgão ou entidade

não poderá exceder a quatro semestres, salvo quando se tratar de
estagiário com deficiência, que poderá permanecer no mesmo órgão
ou entidade até o término do curso.

Art. 18. O estudante de nível superior contemplado pelo
Programa Universidade para Todos - ProUni e Programa de Finan-
ciamento Estudantil - FIES terá prioridade na concorrência por vagas
de estágio na Administração Pública federal.

Art. 19. A realização do estágio não acarretará vínculo empre-
gatício de qualquer natureza e dar-se-á mediante Termo de Compromisso
de Estágio celebrado entre o estudante ou com seu representante ou as-
sistente legal, quando for o caso, e o órgão ou entidade, com a inter-
veniência obrigatória da instituição de ensino, no qual deverá constar:

I - identificação do estagiário, do curso e seu nível aca-
dêmico;

II - qualificação e assinatura dos contratantes ou conve-
nentes;

III - indicação expressa de que o Termo de Compromisso de
Estágio decorre de contrato ou convênio;

IV - menção de que o estágio não acarretará qualquer vín-
culo empregatício;

V - valor da bolsa-estágio, quando houver;
VI - vedação expressa à possibilidade de qualquer espécie de

cobrança ou desconto pelo agente de integração na bolsa estágio;
VII - a carga horária semanal compatível com o horário

escolar;
VIII - duração do estágio, obedecido o período mínimo de

um semestre;
IX - obrigação de apresentar relatórios semestrais e finais ao

dirigente da unidade onde se realiza o estágio, sobre o desenvol-
vimento das tarefas que lhes foram cometidas;

X - assinatura do estagiário, do responsável pelo órgão ou
entidade e da instituição de ensino;

XI - assinatura do representante ou assistente legal do es-
tagiário, quando houver;

XII - condições de desligamento do estágio;
XIII - menção do contrato a que se vincula o estudante, e do

convênio ao qual se vincula a parte concedente e a instituição de
ensino;

XIV - indicação nominal do professor orientador da área
objeto de desenvolvimento, a quem caberá avaliar o desempenho do
estudante no estágio; e

XV - indicação de que o estudante somente terá a carga
horária do estágio reduzida pelo menos à metade nos dias de ve-
rificações periódicas ou finais, condicionada à apresentação de de-
claração emitida pela instituição de ensino.

Art. 20. Para a execução do disposto nesta Orientação Nor-
mativa, caberá às unidades de recursos humanos:

I - articular as oportunidades de estágio em conjunto com as
instituições de ensino ou agentes de integração;

II - participar da elaboração dos contratos ou convênios a
serem celebrados com as instituições de ensino ou agentes de in-
tegração;

III - solicitar às instituições de ensino ou agentes de in-
tegração a indicação de estudantes que preencham os requisitos exi-
gidos pelo órgão ou entidade ofertante da oportunidade de estágio;

IV - selecionar os candidatos ao estágio;
V - lavrar o Termo de Compromisso de Estágio a ser as-

sinado pelo estudante e pela instituição de ensino;
VI - efetuar o pagamento da bolsa-estágio e dos auxílios a

que fizerem jus os estagiários, por intermédio do Sistema Integrado
de Administração de Recursos Humanos - SIAPE;

VII - receber os relatórios, as avaliações e as frequências do
estagiário, das unidades onde se realizar o estágio;

VIII - analisar as comunicações de desligamento de está-
gios;

IX - expedir o certificado de estágio;
X - apresentar os estagiários desligados do SIAPE às ins-

tituições de ensino ou aos agentes de integração; e
XI - dar amplo conhecimento das disposições contidas nesta

Orientação Normativa às unidades de recursos humanos do órgão ou
entidade, aos supervisores de estágio e aos estagiários.

Art. 21. As unidades de recursos humanos manterão atua-
lizados no SIAPE, o número total de estudantes aceitos como es-
tagiários de níveis superior, médio, de educação profissional, de edu-
cação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na mo-
dalidade profissional de jovens e adultos.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 22. As despesas para concessão da bolsa-estágio e de

auxílios somente poderão ser autorizadas se houver prévia e suficiente
dotação orçamentária, constante do orçamento do órgão ou entidade
onde se realizará o estágio.

Art. 23. O gasto com o auxílio-transporte dos estagiários
deverá ser efetuado na mesma programação utilizada para o finan-
ciamento decorrente da contratação de estagiários, nos termos do
Ofício-Circular nº 1 DEAFI/SOF/SRH/MP, de 1º de outubro de
2008.

Art. 24. Não poderão ser renovados os Termos de Com-
promisso de Estágio firmados em desacordo com o limite de idade
previsto no inciso III do §2º do art.7º desta Orientação Normativa.

Art. 25. As questões omissas serão tratadas pela Secretaria
de Gestão de Pessoas e Relações do Trabalho no Serviço Público.

Art. 26. Esta Orientação Normativa entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 27. Fica revogada a Orientação Normativa nº 4, de 4 de
julho de 2014.

EDINA MARIA ROCHA LIMA

ANEXO I

Valores da Bolsa-Estágio
Nível médio - 4h Nível médio - 6h Nível superior - 4h Nível superior - 6h
R$ 203,00 R$ 290,00 R$ 364,00 R$ 520,00

ANEXO II

Valor do Auxílio-Transporte R$ 6,00

Em 7 de junho de 2016

O Secretário Adjunto Substituto da Secretaria de Relações do
Trabalho do Ministério do Trabalho, no uso de suas atribuições legais
e tendo em vista a vacância dos cargos de Secretário de Relações do
Trabalho e de Secretário Adjunto da Secretaria de Relações do Tra-
balho, com respaldo no art. 5º da Portaria 186, de 10 de abril de 2008
c/c o art. 27 da Portaria 326, de 1º de março de 2013 e na seguinte
Nota Técnica, resolve ARQUIVAR o processo do sindicato abaixo
relacionado:

Processo 46269.002357/2012-24
Entidade SINDAVISP - Sindicato das Empresas Integradas da

Avicultura do Estado de São Paulo
CNPJ 16.422.134/0001-30
Fundamento NT 1130/2016/CGRS/SRT/MT

O Secretário Adjunto Substituto da Secretaria de Relações do
Trabalho do Ministério do Trabalho, no uso de suas atribuições legais
e tendo em vista a vacância dos cargos de Secretário de Relações do
Trabalho e de Secretário Adjunto da Secretaria de Relações do Tra-
balho, considerando o preenchimento dos requisitos para a publicação
do pedido de registro sindical, dá ciência do requerido pela entidade
abaixo mencionada, ficando aberto o prazo de 30 (trinta) dias para
que os interessados possam se manifestar, nos termos da Portaria 188,
de 05 de julho de 2007 e da Portaria 326, de 1º de março de 2013.

Processo 46218.014466/2012-90
Entidade Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Chuvisca/RS
CNPJ 16.894.465/0001-73
Abrangência Municipal
Base Territorial Chuvisca - RS

Categoria Profissiona: Pequenos produtores rurais, trabalhadores ru-
rais e de extração de madeira. Entende-se como trabalhador rural: a)
O proprietário ou não, que exerça atividade rural, ainda que com
auxílio eventual de terceiros individualmente ou em regime de eco-
nomia familiar, assim entendido o trabalho dos membros da mesma
família, exercido em condições de mútua dependência e colaboração;
b) Os familiares do trabalhador rural, como definido na letra "a"
desde que com ele trabalhem em regime de economia familiar; c) O
empregado rural.

Processo 46210.001695/2012-14
Entidade Sindeelocamt - sindicato dos empregados e traba-

lhadores em empresas locadoras de veículos do es-
tado de mato grosso

CNPJ 15.439.164/0001-97
Abrangência Estadual
Base Territorial Mato Grosso
Categoria Pro-
fissional

Empregados e trabalhadores em empresas locadoras
de veículos automotores

ADMILSON MOREIRA DOS SANTOS

Em 24 de junho de 2016

O Secretário de Relações do Trabalho Substituto do Mi-
nistério do Trabalho, no uso de suas atribuições legais, com fun-
damento no art. 38, parágrafo 1º, da Portaria 326/13 deste Ministério
e na Nota Técnica 148/2016/CIS/CGRS/SRT/MT, resolve ALTERAR
a denominação do Sindicato dos Empregados de Agentes Autônomos
e em Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pes-
quisas, Intermunicipal do Estado do Rio de Janeiro - RJ, CNPJ
36.482.693/0001-43, Processo 46215.036484/2008-76, para "Sindica-
to dos Empregados das Empresas de Assessoramento, Perícias, In-
formações e Pesquisas, e das Empresas de Prestação de Serviços a
Terceiros, Colocação e Administração de Mão de Obra, Trabalho
Temporário, Intermunicipal do Estado do Rio de Janeiro" junto ao
Cadastro Nacional de Entidades Sindicais.

Com fundamento na Nota 00311/2016CONJUR-
MTE/CGU/AGU, Ação Declaratória de Nulidade de Ato 73482-
73.2015.4.01.3400 da Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito
Federal; na Nota Técnica 333/2016/AIP/SRT/MT; e na Portaria Mi-
nisterial 326/2013, o Secretário de Relações do Trabalho Substituto do
Ministério do Trabalho, no uso de suas atribuições legais, resolve De-
sarquivar o Processo 46266.006778/2012-54 do SINDIFÍCIOS MOGI
DAS CRUZES E REGIÃO - Sindicato dos Trabalhadores em Con-
domínios e Edifícios Comerciais e Residenciais de Mogi das Cruzes e
Região, CNPJ 17.163.050/0001-92, para que, considerando sanada a
objeção de caracterização sindical no que diz respeito à representação
de "empregados de associações de moradores" levada em consideração
na Nota Técnica 887/2015, volte a tramitar regularmente.

SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO

DESPACHOS DO SECRETÁRIO
Em 6 de junho de 2016

O Secretário Adjunto Substituto da Secretaria de Relações do
Trabalho do Ministério do Trabalho, no uso de suas atribuições legais,
com fundamento na Portaria 326, publicada em 1º de março de 2013
e na Nota Técnica 1127/2016/CGRS/SRT/MT, resolve DEFERIR o
Registro Sindical ao Sindicato dos Empregados no Comércio de Tu-
cumã e Regiões - PA, Processo 46222.005360/2012-36, CNPJ
13.609.197/0001-02, para representar a categoria profissional dos Tra-
balhadores que trabalham nas Empresas do 1º GRUPO - COMÉRCIO
ATACADISTA - de algodão e outras fibras vegetais; carnes frescas e
congelada; carvão vegetal e lenha; gêneros alimentícios(inclusive Fri-
goríficos e Laticínios); tecidos, vestuário e armarinho; louças, tintas e
ferragens; material de construção; material elétrico; produtos quí-
micos para indústria e lavoura; drogas e medicamentos; sacaria; pe-
dras preciosas; jóias e relógios; de álcool e bebidas; couros e peles;
de frutas; artigos sanitários; vidro plano, cristais e espelhos; aparelhos
e materiais óticos; sucata de ferro; de café; derivados de petróleo;
solventes de petróleo; minérios e pesquisas e de bijuterias;- 2º GRU-
PO - COMÉRCIO VAREJISTA Lojistas do Comércio (estabeleci-
mentos de tecidos, vestuário, adorno, objetos de arte, louças finas,
cirurgia, de móveis; gêneros alimentícios; maquinismos, ferragens e
tintas (utensílios e ferramentas); material médico, hospitalar e cien-
tífico; calçados; material elétrico e aparelhos eletrodomésticos; veí-
culos; peças e acessórios para veículos; empresas concessionárias de
automóveis, caminhões, ônibus e demais veículos automotores; car-
vão vegetal e lenha; Estabelecimentos de serviços funerários; material
ótico, fotográfico e cinematográfico; livros; material de escritório e
papelaria; derivados de petróleo (inclusive lavagem de veículos); dis-
tribuidoras de gás liquefeito de petróleo; transportador/Revende-
dor/Retalhista de óleo diesel, combustível e querosene; de garagem,
estacionamento e limpeza e conservação de veículos; carnes frescas e
de produtos farmacêuticos, com abrangência intermunicipal e base
territorial nos Municípios de Tucumã, São Félix do Xingu, Água Azul
do Norte, Ourilândia do Norte, Rio Maria e Sapucaia - PA, no Estado
do Pará. Para fins de anotação no Cadastro Nacional de Entidades
Sindicais - CNES, resolve ainda DETERMINAR: 1) a exclusão dos
Municípios de Tucumã, São Félix do Xingu, Água Azul do Norte,
Ourilândia do Norte, Rio Maria e Sapucaia - PA da representação do
STCMATE - STCMATE, Processo 24270.013499/90-04, CNPJ
34.918.144/0001-43; 2) a exclusão da categoria profissional dos Em-
pregados no Comércio Varejista e Atacadista de Peças e Acessórios
Para Veículos Automotores nos Municípios de Tucumã, São Félix do
Xingu, Água Azul do Norte, Ourilândia do Norte, Rio Maria e Sa-
pucaia - PA da representação do Sindicato dos Empregados no Co-
mércio Varejista e Atacadista de Peças, Pneus e Acessórios para
Veículos Automotores do Estado do Pará - SECOMVAPA - PA,
Processo 46000.000837/95- 21, CNPJ 63.887.301/0001-07; 3) a ex-
clusão da categoria profissional dos Trabalhadores no Comércio, Tra-
balhadores em Setores Frigoríficos e Comércio de Alimentação no
Município da Rio Maria - PA da representação do Sindicato dos
Trabalhadores no Comércio, Trabalhadores em Setores Frigoríficos e
Comércio de Alimentação do Município de Rendenção e Região -
SITRACOMRRE - PA, Processo 46000.010057/99-21, CNPJ
34.670.869/0001-65; 4) a exclusão da categoria profissional dos tra-
balhadores que trabalham em Combustíveis, Derivados de Petróleo
nos Municípios de Tucumã, São Félix do Xingu, Água Azul do
Norte, Ourilândia do Norte, Rio Maria e Sapucaia - PA da repre-
sentação do SINPOSPA - Sindicato dos Empregados em Postos de
Serviços de Combustíveis, Derivados de Petróleo e Lojas de Con-
veniências das Regiões Sul e Sudeste do Estado do Pará, Processo
46222.006949/2008-75, CNPJ 10.213.085/0001-40; 5) a exclusão da
categoria profissional dos Empregados nas Empresas Distribuidoras
de Veículos Automotores nos Municípios de Tucumã, São Félix do
Xingu, Água Azul do Norte, Ourilândia do Norte, Rio Maria e Sa-
pucaia - PA da representação do Sindicato dos Empregados nas Em-
presas Distribuidoras de Veículos Automotores do Estado do Pará -
SEMDIVAP - PA, Processo 35166.003529/91-32, CNPJ
63.807.507/0001-71; e 6) a exclusão da categoria profissional dos
Trabalhadores que Trabalham nas Empresas Funerárias nos Muni-
cípios de Tucumã, São Félix do Xingu, Água Azul do Norte, Ou-
rilândia do Norte, Rio Maria e Sapucaia - PA da representação do
SINTACETA - Sindicato dos Trabalhadores em Cemitérios e Fu-
nerárias Particulares do Estado do Pará, Processo
46222.000882/2010-80, CNPJ 11.368.923/0001-17, conforme deter-
mina o art. 30 da Portaria 326/2013.

Ministério do Trabalho
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