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Secretario de Trabalho - Consolidação
de portarias que dispõem sobre
legislação trabalhista

Discussão iniciará em um dia

O Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia
submete à consulta pública pelo prazo de 30 dias a proposta de texto de
consolidação das portarias que dispõem o legislação trabalhista. O Aviso da
Consulta Pública foi publicado na Seção 3 do Diário Oficial da União de 18 de
outubro de 2019. 

Para participar, clique no símbolo “+” ao lado do texto e insira suas
contribuições. O prazo se encerra em 18 de novembro de 2019. Dúvidas podem
ser enviadas ao e-mail cgnormas.strab@mte.gov.br.

 

PORTARIA ___, DE ____ DE ___________ DE 2019

 

Dispõe sobre matérias referentes à legislação trabalhista e dá outras providências.

 

O SECRETÁRIO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA E TRABALHO, no uso da atribuição que lhe
confere o disposto no inciso I do art. 71 do Decreto nº 9.745, de 8 de abril de 2019, resolve: 
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Art. 1º A presente Portaria disciplina matérias referentes à legislação trabalhista no que se
refere a:

I – Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;

II – contrato de Trabalho;

III – jornada de Trabalho, em especial:

a)    sistema de registro eletrônico de ponto;

b)    sistemas alternativos de controle de jornada;

c)    trabalho aos domingos e feriados;

d)    redução de intervalos intrajornada; e

e)    prorrogação de jornada em atividades insalubres.

IV – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;

V – registro profissional;

VI – sistemas e cadastros;

VII – discriminação no trabalho;

VIII -  trabalho escravo; e

IX – mediação de conflitos.

 

CAPÍTULO I

DA CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL – CTPS

 

Art. 2º Este capítulo disciplina as anotações, os modelos e a emissão de Carteira de Trabalho
e Previdência Social – CTPS. 

 

Seção I

Da anotação na CTPS

 

Art. 3º O empregador anotará na CTPS do empregado, no prazo de 5 (cinco) dias úteis
contadas da admissão, os seguintes dados: 
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I - data de admissão;

II - remuneração; e

III - condições especiais do contrato de trabalho, caso existentes.

§ 1º As demais anotações deverão ser realizadas nas oportunidades mencionadas no art. 29
da CLT.

§ 2º Para o empregador doméstico, o prazo para anotação na CTPS é de 48 (quarenta e oito)
horas, conforme o disposto no art. 9º da Lei Complementar nº 150, de 1º de junho de 2015.

 

Art. 4º O empregador poderá adotar ficha de anotações, exceto quanto às datas de admissão
e de extinção do contrato de trabalho, que deverão ser anotadas na própria CTPS. 

Parágrafo único. O empregado poderá, a qualquer tempo, solicitar a atualização e o
fornecimento, impressos, de dados constantes na ficha de anotações. Art. 5º As anotações
deverão ser feitas sem abreviaturas, ressalvando-se, ao final de cada assentamento, as
emendas, entrelinhas, rasuras ou qualquer circunstância que possa gerar dúvida.

 

Art. 6º É vedado ao empregador efetuar anotações que possam causar dano à imagem do
trabalhador, especialmente referentes a sexo ou sexualidade, origem, raça, cor, estado civil,
situação familiar, idade, condição de autor em reclamações trabalhistas, saúde e
desempenho profissional ou comportamento.

 

Seção II

Dos modelos de CTPS

 

Art. 7º Ficam aprovados os modelos CTPS em meio físico para brasileiros e estrangeiros, na
forma dos Anexos I e II desta Portaria, conforme previsto no § 2º do art. 13 da Consolidação
das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

 

Art. 8º. As CTPS para trabalhador brasileiro serão numeradas de 0000001 (zero, zero, zero,
zero, zero, zero, um) a 9999999 (nove milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e
noventa e nove), relativamente à série 001-0, sendo o último algarismo dígito verificador. Art.
9º. As CTPS para trabalhador estrangeiro serão numeradas de 000001 (zero, zero, zero, zero,
zero, um) a 999999 (novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove),
relativamente à série A01.
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Art. 10. A CTPS Informatizada é a carteira emitida em meio físico por meio do Sistema
Informatizado de Emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPSweb.

 

Art. 11. A CTPS Informatizada terá capa na cor azul e conterá na segunda contracapa do
documento a letra do Hino Nacional Brasileiro.

§ 1º Será incorporado à CTPS Informatizada código de barras no padrão "2/5 interleaved,"
com o número do PIS do trabalhador. 

§ 2º A CTPS Informatizada conterá 34 páginas, na seguinte disposição: 

I - páginas 01 e 02 - identificação do trabalhador; 

II - página 03 - alteração de identidade; 

III - páginas 04 e 05 - profissões regulamentadas; 

IV -página 06 - dados pessoais do trabalhador e carteiras anteriores; 

V - páginas 07 a 16 - contrato de trabalho; 

VI - páginas 17 e 18 - alterações de salário; 

VII - páginas 19 e 20 - anotações de férias; 

VIII - páginas 21 a 29 - anotações gerais; 

IX - página 30 - anotações para uso do Ministério da Economia; e 

X - páginas 31 a 34 - anotações para uso da Previdência Social - Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS. 

 

Seção III 

Da emissão da CTPS para brasileiros

 

Art. 12. Excepcionalmente, a emissão da Carteira de Trabalho e Previdência Social para
brasileiro será emitida em meio físico, conforme o art. 14 da CLT.  

§ 1º A emissão será feita pelas unidades descentralizadas da Secretaria Especial de
Previdência e Trabalho e seus conveniados, mediante convênio por órgãos federais, estaduais
e municipais da administração direta ou indireta ou mediante convênio com serviços notariais
e de registro, sem custos para a administração e garantidas as condições de segurança das
informações.

§ 2º A CTPS será entregue ao interessado pessoalmente, mediante identificação digital, no
prazo máximo de até 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da data constante no protocolo
de atendimento.

Participa.br http://www.participa.br/secretaria-de-trabalho/secretario-de-trabalho-cons...

4 of 104 17/10/2019 20:23



§ 3º Caso não haja no Sistema Informatizado de Emissão de CTPS a imagem da digital, o
emissor deverá fazer constar no respectivo sistema a entrega do documento após a
assinatura do recibo.

§ 4º Excepcionalmente, a CTPS poderá ser entregue a terceiro, mediante apresentação de
procuração pública, registrada em cartório, específica para retirada da Carteira.

 

Art. 13. A CTPS deverá ser solicitada pessoalmente pelo próprio interessado, mediante a
apresentação dos seguintes documentos:

I - Documento oficial de identificação civil que contenha: a)    nome do interessado;  b)    data,
município e estado de nascimento;  c)    filiação; e  d)    nome e número do documento, com
órgão emissor e data de emissão;

II - Cadastro de Pessoa Física - CPF;

§ 1º Excepcionalmente, nos casos em que houver impeditivo operacional para emitir o
documento informatizado, deverá ser exigida a apresentação de 1 (uma) foto 3X4, fundo
branco, com ou sem data, colorida e recente, que identifique plenamente o solicitante.

§ 2º Todos os documentos apresentados pelo interessado devem estar legíveis, em bom
estado de conservação, serem originais, admitindo-se, excepcionalmente, a apresentação de
cópias dos documentos, desde que estejam autenticadas em cartório.

 

Art. 14. A emissão de 2ª via de CTPS será feita mediante apresentação dos documentos
constantes no art. 13, além de documentação complementar e obrigatória para os casos
especificados abaixo:

I – Boletim de ocorrência policial, em caso de roubo, furto, extravio ou perda;

II – CTPS com preenchimento total dos espaços de pelo menos um campo, para emissão de
via de continuação; e

III -  CTPS inutilizada, para emissão de 2ª via por inutilização.

§ 1º Nos casos de emissão de via de continuação, os campos ainda não esgotados na CTPS
devem ser inutilizados com carimbo próprio, antes da devolução do documento ao
trabalhador.

§ 2º Será inutilizada a CTPS que apresentar emendas, rasuras, falta ou substituição de
fotografia, falta de data de expedição do documento, falta de assinatura do emissor ou falta
de assinatura do interessado.

§ 5º Não é considerado motivo para emissão de 2ª via de CTPS a alegação de: a)
substituição do modelo manual para o informatizado; e b) atualização exclusiva de fotografia
do documento.
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Art. 15. Apenas a CTPS informatizada será aceita para identificação civil de que trata a Lei nº
12. 037, de 01 de outubro de 2011.

Parágrafo único. A CTPS informatizada emitida em caráter temporário não será aceita para
identificação civil.

 

Art. 16. A CTPS não será emitida para menor de quatorze anos ou para falecido, exceto nos
casos que houver ordem ou autorização judicial, sendo obrigatório o lançamento no  Sistema
Informatizado de Emissão de CTPS e a anotação do número do mandado judicial no campo
de anotações gerais da CTPS.

 

Art. 17. Na impossibilidade da apresentação dos documentos listados no art. 13 desta
Portaria, devido aos casos de calamidade pública e mediante autorização da Coordenação de
Identificação de Registro Profissional - CIRP, a CTPS será excepcionalmente emitida com
validade máxima e improrrogável de 90 (noventa) dias.

§ 1º A emissão nos casos do caput será feita com base em declarações verbais do
interessado, firmadas por duas testemunhas, fazendo-se constar o fato na primeira folha de
"Anotações Gerais", consoante o disposto no art. 17 da CLT e seus parágrafos, utilizando-se
para isto modelo próprio de carimbo.

§ 2º A CTPS emitida nas condições prevista no "caput" deste artigo só pode ser feita uma
única vez para o mesmo interessado, exceto se for decretado novo estado de calamidade
pública no seu local de residência.

 

Art. 18. No caso de o interessado encontrar-se hospitalizado ou cerceado de sua liberdade
por motivo de prisão, é necessário o deslocamento do emissor para a coleta dos dados
imprescindíveis para emissão da CTPS.

§ 1º Se o interessado hospitalizado estiver inconsciente, a CTPS somente será emitida
quando houver ordem ou autorização judicial, sendo obrigatório o lançamento no Sistema
Informatizado de Emissão de CTPS e a anotação do número do mandado judicial no campo
de anotações gerais da CTPS.

§ 2º Na impossibilidade de recolhimento de assinatura e de impressão digital do interessado
hospitalizado, deve-se emitir a CTPS com impedimentos de assinatura e digital.

§ 3º A emissão de CTPS para detento só será feita mediante assinatura de convênio do posto
de atendimento do Ministério da Economia com órgão competente e/ou na condição de
mutirões previamente acordados e oficializados.

 

Art. 19.  A confecção da CTPS deve obedecer às seguintes especificações:
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I – quanto à fotografia: a) deve retratar o busto do requerente (cabeça, pescoço e parte do
tórax do indivíduo), na medida de 3cm x 4cm; b) não pode estampar o fotografado de perfil,
ou com traje que sugira estar desnudo ou com a face coberta por cabelos, véu ou óculos
escuros; trajando chapéu, boné, bandana ou qualquer outro objeto que encubra a cabeça, de
modo a interferir na perfeita visualização das características do rosto do requerente, com
exceção para os casos que for observado hábito e cultura religiosa ou deficiência visual; e  c)
não deve conter qualquer objeto pessoal ou estampa que faça apologia às drogas, ao
racismo, à violência ou a qualquer outro fato que atente contra a paz social.

II – quanto à assinatura: a) não pode conter rasuras; b) quando o interessado não souber
assinar a sua CTPS, deverá ser lançada no campo "Assinatura do Titular" a expressão "Não
alfabetizado"; e c) quando o interessado estiver impedido de assinar, deverá ser lançada no
campo "Assinatura do Titular" a expressão "vide anotações gerais" e fazer constar a
observação no espaço próprio.

III – quanto à impressão digital: a)    será colhida do polegar direito do interessado; b)    na
falta do polegar direito, colher-se-á a impressão do polegar esquerdo e, na falta de ambos
colher-se-á a impressão digital de qualquer dedo da mão, fazendo-se o registro no campo das
anotações gerais, identificando-se inclusive o dedo utilizado; e c) na impossibilidade
temporária ou permanente de coletar a impressão digital do interessado, deve-se efetuar no
campo a ela destinado, o lançamento "vide anotações gerais" e fazer constar a observação no
espaço próprio.

 

Art. 20. As anotações referentes às alterações de identidade de titular de CTPS, devidamente
comprovada por prova documental, podem ser efetuadas pelos postos emissores do
documento, conforme art. 32 da CLT.

§ 1º São consideradas alterações de identidade:

I - alteração da data de nascimento, por decisão judicial;

II - alteração de nome em virtude de mudança do estado civil (casamento, separação,
divórcio, viuvez);

III - alteração de nome, em virtude de mudança de sexo;

IV - alteração voluntaria de nome, por decisão judicial; e

V - inclusão/alteração do nome do pai e/ou mãe, bem como alteração, inclusão ou exclusão
do nome ou sobrenomes do titular da CTPS em virtude de adoção, negativa/reconhecimento
de maternidade ou de paternidade.

§ 2º As alterações de que trata o caput serão efetuadas na página destinada a alteração de
identidade da CTPS, não sendo, portanto, motivo de emissão de nova via do documento, com
exceção dos motivos constantes nos itens III e IV.
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Art. 21.  A personalização da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) será feita,
exclusivamente, pelas unidades descentralizadas da Secretaria Especial de Previdência e
Trabalho.

 

Art. 22. Quando da emissão de 2ª via de CTPS, é obrigatório o lançamento do número e série
das Carteiras anteriores do interessado, no Sistema Informatizado de Emissão de CTPS, e a
anotação em campo específico da CTPS.

Art. 23. Até o dia 05 (cinco) do mês subsequente, as unidades descentralizadas da Secretaria
Especial de Previdência e Trabalho e os postos conveniados não informatizados deverão
encaminhar à Superintendência de seu Estado, o Relatório de Emissão de CTPS do mês
anterior devidamente preenchido.

 

Seção IV 

Da Emissão da CTPS para Imigrantes

 

Art. 24. A emissão de CTPS para imigrantes com estada legal no País seguirá o disposto
nesta Seção, além das condições estabelecidas na Seção III deste Capítulo, considerando o
disposto na Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017, e no Decreto nº 9.199, de 20 de novembro
de 2017.

§ 1º A emissão de CTPS para imigrantes será feita exclusivamente pelas unidades
descentralizadas da Secretaria Especial da Previdência e Trabalho devidamente habilitadas
pela Coordenação de Identificação e Registro Profissional.

§ 2º A CTPS será entregue ao interessado pessoalmente, mediante identificação digital, no
prazo máximo de até 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da data constante no Protocolo
de atendimento.

§ 3º A unidade emissora da CTPS deverá manter cópia dos documentos de identificação
apresentados, em arquivo físico ou digital.

 

Art. 25. Para fins de emissão da CTPS a imigrantes, o Protocolo da Polícia Federal deverá
conter os seguintes dados:

I - qualificação civil:  a)    nome completo;  b)    filiação;  c)    data de nascimento; e d)    país de
nascimento ou o termo apátrida, quando for o caso;

II - validade expressa em dias/ano; e

III - fundamento legal da solicitação de autorização de Residência citando o amparo legal
correspondente.
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Art. 26. O imigrante com autorização de Residência na condição de refugiado, de apátrida e
de asilado político, terá expedida a CTPS mediante apresentação da Carteira de Registro
Nacional Migratório - CRNM, expedida pela Polícia Federal.

§ 1º Os solicitantes de reconhecimento da condição de apátrida, de refugiado e o solicitante
de asilo político que tenham autorização provisória de Residência demonstrada por meio de
Protocolo expedido pela Polícia Federal, poderão requerer a expedição de Carteira de
Trabalho Provisória, nos termos do disposto no Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de
2017. 

§ 2º A partir de 1º de outubro de 2018, além do Protocolo, poderá ser apresentado também o
Documento Provisório de Registro Nacional Migratório. 

§ 3º A CTPS será concedida com validade de até 09 (nove) anos quando apresentada a
Carteira de Registro Nacional Migratório  ou pelo prazo de até 01 (um) ano quando
apresentado o Protocolo expedido pela Polícia Federal.

 

Art. 27. O imigrante com visto temporário ou autorização de Residência para fins de acolhida
humanitária, para cidadãos haitianos e apátridas residentes na República do Haiti, sob o
amparo da Portaria Interministerial MJSP, MRE, MTB nº 10, de 6 de abril de 2018, terá
expedida a CTPS mediante a apresentação da Carteira de Registro Nacional Migratório
original, com respectiva descrição do amparo legal correspondente.

§ 1º Caso a Carteira de Registro Nacional Migratório ainda não tenha sido expedida, o
imigrante deverá apresentar o Passaporte juntamente com o Protocolo expedido pela Polícia
Federal contendo Fundamento legal da solicitação de autorização de Residência citando a
Portaria Interministerial nº 10/2018, ou Arts.14, I, "c" ou Art. 30, I, "c" da  Lei nº 13.445, de 24
de maio de 2017.

§ 2º A CTPS será concedida com validade de até 02 (dois) anos quando apresentada a
 Carteira de Registro Nacional Migratório ou pelo prazo de até 180 (cento e oitenta) dias
quando apresentado o Protocolo expedido pela Polícia Federal.

 

Art. 28. O imigrante com Residência temporária ou autorização de Residência para fins de
reunião familiar, conforme disposto na Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017e Decreto nº
9.199, de 20 de novembro de 2017, terá expedida a CTPS mediante a apresentação dos
seguintes documentos:

I - Carteira de Registro Nacional Migratório original com respectiva descrição do amparo legal
correspondente; e

II -  Carteira de Registro Nacional Migratório  do familiar chamante.

§ 1º A validade da CTPS será igual à validade do  Carteira de Registro Nacional Migratório  do
titular chamante.

§ 2º O protocolo de atendimento para fins de Reunião Familiar expedido pela Polícia Federal,
após o atendimento presencial, poderá ser aceito para a expedição de CTPS.
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Art. 29. O imigrante com autorização de Residência para fins de trabalho com vínculo
empregatício no Brasil, com base na Resolução Normativa CNIg nº 02, de 01 de dezembro de
2017 ou na Resolução Normativa CNIg nº 24, de 20 de fevereiro de 2018, ou na condição de
atleta profissional, com base na Resolução Normativa CNIg nº 21, de 12 de dezembro de
2017, terá expedida a CTPS mediante apresentação dos seguintes documentos:

I - passaporte ou Cópia do Diário Oficial da União - DOU com autorização de residência
publicada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública que deverá conter: 

a) descrição do amparo como Residência Prévia ou Residência com base na Resolução
Normativa CNIg nº 02/2017 ou na Resolução Normativa CNIg nº 24/2018, ou na Resolução
Normativa CNIg nº 21/2017, conforme o caso;

b) numeração do passaporte;

c) prazo da autorização de Residência;

d) dados da qualificação civil:  1. nome completo;  2. filiação;  3. data de nascimento; e 4. país
de nascimento ou o termo apátrida, quando for o caso.

II - Carteira de Registro Nacional Migratório original com respectiva descrição do amparo
legal correspondente; ou

III - Protocolo expedido pela Polícia Federal contendo Fundamento legal quanto à autorização
de Residência citando a Residência Prévia ou Residência com base na RN nº 02/2017 ou RN
nº 24/2018 ou RN nº 21/2017. 

§ 1º  Para o imigrante com autorização de Residência para fins de trabalho com vínculo
empregatício no Brasil, com base na Resolução Normativa CNIg nº 02/2017 ou na Resolução
Normativa CNIg nº 24/2018, a CTPS será concedida:  I - com validade de até 02 (dois) anos
quando apresentada a CRNM ou pelo prazo de até 180 (cento e oitenta) dias quando
apresentado o Protocolo expedido pela Polícia Federal; 

II - com validade de 09 (nove) anos quando se tratar de autorização de Residência
indeterminada com base na Resolução Normativa nº 02/2017 ou na Resolução Normativa nº
24/2018;  e

III - com duas folhas de Contrato de Trabalho liberadas para preenchimento, devendo ser
carimbadas as demais páginas de contrato para evitar utilização indevida.

§ 2º Não existindo folha específica para anotação acerca de Contrato de Trabalho, deve-se
emitir nova CTPS considerando o prazo concedido ao imigrante, conforme documento
apresentado.

§ 3º  Para o imigrante com autorização de Residência para fins de trabalho com vínculo
empregatício, na condição de atleta profissional, com base na Resolução Normativa nº
21/2017, a CTPS será concedida com validade de até 05 (cinco) anos conforme documento
apresentado. 
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Art. 30.  O imigrante com Residência temporária ou autorização de Residência para fins de
estudo, com base na Portaria Interministerial nº 07, de 13 de março de 2018, terá expedida a
CTPS mediante a apresentação da Carteira de Registro Nacional Migratório original com
respectiva descrição do amparo legal correspondente.

§ 1º Caso a Carteira de Registro Nacional Migratório ainda não tenha sido expedida, o
imigrante deverá apresentar o Passaporte juntamente com o Protocolo expedido pela Polícia
Federal, desde que este contenha Fundamento legal da solicitação de autorização de
Residência citando a Portaria Interministerial MJ, MRE, MESP nº 07, de 13 de março de 2018. 

§ 2º A CTPS será concedida com validade de até 01 (um) ano quando apresentada a Carteira
de Registro Nacional Migratório ou pelo prazo de até 180 (cento e oitenta) dias quando
apresentado o Protocolo expedido pela Polícia Federal.

 

Art. 31.  O residente fronteiriço, conforme disposto no art. 93 do Decreto nº 9.199, de 20 de
novembro de 2017, terá expedida a CTPS mediante a apresentação da Carteira de Registro
Nacional Migratório original com respectiva descrição do amparo legal correspondente.

§ 1º A CTPS será concedida mediante a apresentação da  Carteira de Registro Nacional
Migratório original com a classificação fronteiriço, podendo ser citadas uma das descrições
abaixo:

I - Art. 23 da  Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017 c/c Art. 90 do Decreto nº 9.199, de 20 de
novembro de 2017; 

II - Fronteiriço - Uruguai – Decreto nº 5.105/2004;

III - Fronteiriço - Bolívia - Dec. 6.737/2009; 

IV - Fronteiriço - Argentino Dec. 8.636/2016; ou

V - Fronteiriço - Portaria MJ 1512/2014.

§ 2º Na CTPS expedida ao residente fronteiriço deverá constar o registro da restrição de sua
validade ao município para o qual o imigrante tenha sido autorizado pela Polícia Federal a
exercer os direitos a ele atribuídos pela  Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017.

§ 3º Será lançado no campo de anotações gerais da CTPS, por meio de carimbo próprio, o
termo "FRONTEIRIÇO" e a seguinte anotação: "Permitido o exercício de atividade remunerada
no município XXXX limítrofe ao país de que é natural o titular. Vedado ao titular afastar-se dos
limites territoriais do município fronteiriço ou de qualquer modo internar-se no território
brasileiro".

§ 4º Caso a Carteira de Registro Nacional Migratório ainda não tenha sido expedida, o
imigrante poderá apresentar o Protocolo expedido pela Polícia Federal, acompanhado do
documento de viagem ou de outro documento de identificação que contenha os mesmos
dados contidos no Protocolo da Polícia Federal. 

§ 5º A CTPS será concedida com validade de 05 (cinco) anos, com exceção do Fronteiriço
entre o Estado do Amapá e a Região Guiana, descrito na inciso V do § 1º, desse artigo, que
será de 02 (dois) anos.

Participa.br http://www.participa.br/secretaria-de-trabalho/secretario-de-trabalho-cons...

11 of 104 17/10/2019 20:23



§ 6º A CTPS, para o residente fronteiriço, será emitida somente nos postos situados no
município limítrofe ao país de sua nacionalidade. 

§ 7º O fronteiriço residente em local cuja cidade limítrofe não possua posto de atendimento
da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho deverá ser atendido no município mais
próximo, fazendo-se constar no campo próprio da CTPS observação que caracterize as
restrições da validade ao município onde o estrangeiro haja sido cadastrado pela Polícia
Federal.

 

Art. 32.  O imigrante com autorização de Residência que esteja em território brasileiro e seja
nacional de país fronteiriço, onde não esteja em vigor o Acordo de Residência para Nacionais
dos Estados Partes do MERCOSUL e países associados, com base na Portaria Interministerial
nº 9, de 14 de março de 2018, terá expedida a CTPS mediante a apresentação dos seguintes
documentos:

I - Carteira de Registro Nacional Migratório original com respectiva descrição do amparo legal
correspondente; ou

II - Protocolo expedido pela Polícia Federal que contenha Fundamento da solicitação de
autorização de Residência citando o amparo legal correspondente.

Parágrafo único. A CTPS será concedida com validade de até (02) dois anos quando
apresentado a Carteira de Registro Nacional Migratório  ou pelo prazo de até 180 (cento e
oitenta) dias, quando apresentado o Protocolo expedido pela Polícia Federal.

 

Art. 33.  O imigrante com autorização de Residência com base no Acordo sobre Residência
para Nacionais dos Estados Partes do Mercado Comum do Sul - MERCOSUL, Bolívia e Chile,
promulgado pelo Decreto nº 6.975, de 7 de outubro de 2009, e dos Estados associados, terá
expedida a CTPS mediante a apresentação dos seguintes documentos:

I - Carteira de Registro Nacional Migratório original com respectiva descrição do amparo legal
correspondente; ou

II - Protocolo expedido pela Polícia Federal que contenha  fundamento da solicitação de
autorização de Residência citando amparo legal correspondente.

§ 1º A CTPS será concedida com validade de até (02) dois anos quando apresentada a
Carteira de Registro Nacional Migratório  ou pelo prazo de até 180 (cento e oitenta) dias,
quando apresentado o Protocolo expedido pela Polícia Federal.

§ 2º O dependente do titular amparado pelo acordo Residência MERCOSUL e Associados
poderá solicitar a CTPS mediante apresentação dos documentos acima descritos e indicação
do seu titular ou responsável. 

§ 3º A validade da CTPS será igual à do titular e a classificação será "temporária" com
descrição Dep. Acordo Mercosul/Associados;
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§ 4º No caso de apresentação de Protocolo expedido pela Polícia Federal com o pedido de
mudança da classificação de "temporário" para "residente", o prazo de validade da CTPS
deverá ser prorrogado por 180 dias. 

§ 5º Somente após a mudança da classificação para "residente", a CTPS passará a ter
validade de 09 anos, com a descrição “Art. 5 Acordo Mercosul/Associados” para o titular e
“Depend. Art. 5 Acordo Mercosul/Associados”, para os dependentes.

 

Art. 34.  O imigrante com autorização de Residência com base no Acordo Brasil e Argentina,
Decreto nº 6.736, de 12 de janeiro de 2009, ou com base no acordo Brasil e Uruguai, Decreto
nº 9.089, de 06 de julho de 2017, terá expedida a CTPS mediante a apresentação dos
seguintes documentos:

I - Carteira de Registro Nacional Migratório original com respectiva descrição do amparo legal
correspondente; ou

II - Protocolo expedido pela Polícia Federal que contenha fundamento da solicitação de
autorização de Residência citando amparo legal correspondente.

§ 1º A CTPS será concedida com validade de até (09) nove anos quando apresentada a
Carteira de Registro Nacional Migratório  ou, pelo prazo de até 180 (cento e oitenta) dias,
quando apresentado o Protocolo expedido pela Polícia Federal.

§ 2º O dependente do titular amparado pelo acordo Brasil e Argentina,  Decreto nº 6.736, de
12 de janeiro de 2009, mediante apresentação dos documentos acima descritos e indicação
do seu titular ou responsável, terá emitida a CTPS com validade igual à do titular.

 

Art. 35.  O imigrante com Residência temporária ou autorização de Residência para fins de
férias-trabalho, com base no art. 30, I, "f" da  Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017, terá
expedida a CTPS mediante a apresentação da Carteira de Registro Nacional Migratório
original com respectiva descrição do amparo legal correspondente.

§ 1º Caso a Carteira de Registro Nacional Migratório ainda não tenha sido expedida, o
imigrante apresentará o Protocolo expedido pela Polícia Federal, acompanhado do
documento de viagem ou de outro documento de identificação que contenha os mesmos
dados contidos no Protocolo da Polícia Federal. 

§ 2º A CTPS será concedida com validade de até 01 (um) ano quando apresentada a Carteira
de Registro Nacional Migratório ou, pelo prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, quando
apresentado o Protocolo expedido pela Polícia Federal.

 

Art. 36.  O imigrante com base no Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre o Brasil e
Portugal, conforme Decreto nº 3.927, de 19 de setembro de 2001, que tiver o Reconhecimento
da Igualdade de Direitos e Obrigações civis no Brasil, terá expedida a CTPS mediante a
apresentação dos seguintes documentos:
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I - Publicação de Reconhecimento de Igualdade de Direitos e Obrigações civis em nome do
solicitante da CTPS no Diário Oficial da União;

II - Qualquer documento oficial que contenha todos os dados de identificação civil do
solicitante, expedido por órgão de Portugal ou por órgão oficial brasileiro.

§ 1º A CTPS não terá prazo de validade determinado, exceto nos mesmos casos previstos
para brasileiros.

§ 2º É vedado aos titulares de passaportes diplomáticos, especiais, oficiais ou de serviços
válidos de Portugal o exercício de atividades profissionais cuja remuneração provenha de
fonte pagadora situada no Brasil, conforme art. 9º do Decreto nº 3.927, de 19 de setembro de
2001.

 

Art. 37.  O dependente de titular de visto diplomático ou oficial de países em que haja
reciprocidade de tratamento em relação ao nacional brasileiro para o exercício de atividade
remunerada no país, terá expedida a CTPS mediante a apresentação dos seguintes
documentos:

I - Documento de Identificação Civil expedido pelo Ministério das Relações Exteriores - MRE;

II - Autorização para exercício de atividade remunerada no País, fornecido pelo MRE e visado
pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública; e

III - Passaporte ou outro documento original constando data de entrada no país.

§ 1º A CTPS será concedida com validade igual ao do pedido de autorização para o
dependente de titular de visto diplomático ou oficial, fornecido pelo MRE, e visado pelo
Ministério da Justiça e Segurança Pública.

§ 2º Será identificado na CTPS se o dependente é empregado particular ou trabalhador
doméstico.

 

Art. 38.  Ao dependente de imigrante amparado pela Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013,
será expedida a CTPS mediante a apresentação dos seguintes documentos:

I - Carteira de Registro Nacional Migratório original com classificação Temporário e descrição
Dependente titular - VITEM Lei 12.871/2013 ou Depend. Titular VITEM Lei 13.333/2016; ou

II - Protocolo expedido pela Polícia Federal que contenha fundamento legal quanto à
Residência citando:

a) Dependente Titular - ITEM V da Lei 12.871/2013; ou b) Dependente Titular ITEM V da Lei
13.333/2016.

§ 1º No caso de apresentação do Protocolo, o dependente deverá informar o Registro
Nacional do Migrante do médico chamante.
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§ 2º A CTPS será concedida com prazo de validade de até 03 (três) anos quando apresentado
a CRNM e de 180 (cento e oitenta) dias quando apresentado o Protocolo.

 

Art. 39.  A emissão da CTPS para o imigrante que apresentar a Carteira de Registro Nacional
Migratório ou Protocolo expedido pela Policia Federal com classificação Temporário e a
descrição art. 30, I, "e" da Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017, somente será realizada se o
imigrante tiver seu amparo legal confirmado no Diário Oficial da União.   

 

Art. 40.  Para manutenção da vigência da CTPS, deverá ser apresentada  Carteira de Registro
Nacional Migratório  original já com a validade prorrogada ou Protocolo da Polícia Federal
com validade expressa, não sendo aceita prorrogação manuscrita em protocolos vencidos.

 

Art. 41.  Caso os protocolos ou as carteiras de registro nacional migratório não contiverem o
amparo legal especificado, poderá ser aceita certidão da Polícia Federal, expedida através do
SISMIGRA, com o respectivo amparo da situação de residência do imigrante ou do
fronteiriço. 

 

Art. 42.  Identificado no documento do Imigrante um amparo legal já revogado, que previa a
emissão da CTPS, deverá ser verificada a data de registro desse amparo junto à Polícia
Federal, pois se cadastrado enquanto estava vigente, a CTPS deverá ser emitida
normalmente. 

 

Seção V  

Do Pré-Cadastro do solicitante de CTPS

 

Art. 43. Fica aprovado o Pré-Cadastro dos dados do solicitante de Carteira de Trabalho e
Previdência Social – CTPS.

§ 1º   O Pré-Cadastro será acessado diretamente pelo interessado, por meio de ferramentas
oficiais disponibilizadas pelo Ministério da Economia.

§ 2º O protocolo do Pré-Cadastro não terá validade como documento para identificação civil.

 

Art. 44. O protocolo do Pré-Cadastro será cancelado após 30 (trinta) dias do seu cadastro,
caso o interessado não compareça a um posto de atendimento de CTPS.
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Art. 45. Permanece obrigatório o cumprimento das normas já pré-estabelecidas na legislação
aplicada à emissão da CTPS.

 

Art. 46. Os dados, a serem inseridos no Pré-Cadastro, pelo interessado, serão os mesmos já
exigidos quando do requerimento da solicitação da CTPS no atendimento presencial.

 

Art. 47. A realização do Pré-Cadastro não garante a emissão da CTPS, que ficará
condicionada à validação dos dados presencialmente nos postos de atendimento, e
posteriormente junto às bases governamentais que já possuem verificações pré-
estabelecidas.

 

Art. 48. Ao usuário compete:

I - inserir a totalidade dos dados exigidos no Pré-Cadastro;

II - zelar pela exatidão dos dados fornecidos no Pré-Cadastro, sob pena de responder pelo
disposto no art. 49 da CLT, combinado com o art. 299 do Código Penal;

III - resolver sua situação cadastral pendente perante a Receita Federal, no caso de não
aceitação do CPF pelo sistema do Pré-Cadastro; e

IV - comparecer a um posto de atendimento, portando os documentos originais, para
validação dos dados inseridos no sistema Pré-Cadastro, de forma a viabilizar a emissão da
CTPS.

Parágrafo único. O interessado poderá responder civil e penalmente por eventuais crimes
praticados contra a administração pública, portanto deverão agir com probidade e boa-fé na
retidão dos dados fornecidos.

 

Art. 49. No atendimento presencial, compete ao agente público:

I - conferir os dados inseridos no sistema Pré-Cadastro, e atualizá-los em consonância com a
documentação original apresentada;

II - exigir do usuário a conferência dos dados validados no atendimento presencial; e

III - preservar o sigilo das informações pessoais, nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de
novembro de 2011, bem como o disposto no art. 325 do Decreto-Lei nº 2.848 de 7 de
dezembro de 1940.

Parágrafo único. O agente público, no exercício das suas funções, poderá responder civil,
penal e administrativamente por condutas ilícitas, conforme termos da Lei nº 8.429, de 2 de
junho de 1992.
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Art. 50. Os casos de mau uso do sistema Pré-Cadastro por agentes públicos, deverão ser
informados às Superintendências Regionais do Trabalho para posterior encaminhamento à
Coordenação de Identificação e Registro Profissional. 

Parágrafo único. Em caso de ocorrência da irregularidade mencionada no caput nos postos
conveniados, o não ajuste imediato implica na suspensão do Termo de Acordo e Cooperação
Técnica para emissão de CTPS.

 

Seção VI

Da emissão descentralizada de CTPS

 

Art. 51. A execução descentralizada da atividade de emissão de CTPS em meio físico
ocorrerá mediante convênio a ser celebrado pelas unidades descentralizadas da Secretaria
Especial de Previdência e Trabalho com órgãos e entidades da administração direta e indireta,
no âmbito federal, estadual, municipal e do Distrito Federal, e na ausência destes, com
serviços notariais e de registro, sem custos para a administração e garantidas as condições
de segurança das informações.

§ 1º A descentralização compreenderá apenas o atendimento ao cidadão quando se tratar de
CTPS Informatizada.

§ 2º A emissão do documento permanecerá a cargo das unidades descentralizadas da
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho.

§ 3º  Não poderá ser objeto do convênio de que trata o caput a prestação de serviço de
emissão de CTPS para estrangeiros.

 

Art. 52. O órgão ou entidade interessado na celebração do convênio de que trata o art. 51
desta Portaria deverá enviar à unidade descentralizada da Secretaria Especial de Previdência
e Trabalho proposta contendo as seguintes informações:

I - nome do órgão ou entidade proponente;

II - número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;

III - endereço completo do órgão, indicando a cidade, a unidade da federação, o código de
endereçamento postal, o número do telefone e o código de discagem direta à distância do
Município e o endereço do correio eletrônico, se disponível;

IV - nome completo do responsável pelo órgão ou entidade proponente; número de inscrição
no Cadastro de Pessoa Física - CPF; número, data de expedição e sigla do órgão expedidor da
carteira de identidade;

V - cópia do ato de designação para a função ou cargo do responsável pelo órgão ou entidade
proponente;
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VI - descrição, de forma clara e sucinta, das razões da proposta, evidenciando os objetivos, a
região geográfica a ser atendida e a quantidade de trabalhadores a serem beneficiados;

VII - endereço completo do local onde será instalado o posto de emissão, a área destinada à
instalação e, ainda, a facilidade de acesso ao público;

VIII - indicação do nome, CPF, RG, função e matrícula de, no mínimo, 03 (três) pessoas
designadas para a emissão de CTPS, que deverão atender ao perfil técnico de qualificação,
conforme previsão contida no Anexo III desta Portaria;

IX - identificação de local seguro onde ficarão armazenadas as CTPS a serem entregues, as
inutilizadas, os protocolos de atendimento e demais formulários fornecidos pelo Ministério da
Economia; e

X - declaração do titular do órgão ou entidade proponente do convênio de que conhece os
termos deste Capítulo desta Portaria e de que se responsabilizará pelo transporte, guarda e
segurança dos documentos mencionados no inciso IX.

 

Art. 53. A região geográfica de que trata o inciso VI do art. 52 desta Portaria coincidirá com o
território de atuação do órgão ou entidade proponente do convênio.

Parágrafo único. A emissão de CTPS por meio de serviço volante deverá observar as
seguintes condições:

I - o atendimento deverá ser prévio e expressamente autorizado pela Superintendência
Regional do Trabalho; e

II - o atendimento, salvo situações especiais, deverá ser realizado, preferencialmente, em
região não abrangida por convênio para emissão de CTPS celebrado com as unidades
descentralizadas da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho.

 

Art. 54. A proposta de celebração de convênio será analisada pelo setor técnico competente
na unidade descentralizada da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, que emitirá
parecer conclusivo sobre seu cabimento ou não.

Parágrafo único.  A unidade descentralizada da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho,
após celebração do convênio, deverá inserir os dados relativos à formalização do Ato no
Sistema Informatizado de Controle de Convênios - SICC, para controle nacional pela
Coordenação de Identificação e Registro Profissional - CIRP da Subsecretaria de Políticas
Públicas e Relações do Trabalho – SPPRT da Secretaria de Trabalho da Secretaria Especial de
Previdência e Trabalho.

 

Art. 55. Ficam aprovados os modelos de convênio, na forma do Anexo III desta Portaria, que
deverão ser adotados, conforme o caso, em todas as situações nas quais ocorrer a
descentralização da emissão de CTPS.
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Parágrafo único. Os modelos de que trata o caput deste artigo poderão ser adequados às
peculiaridades locais, desde que observadas as normas reguladoras da matéria e que tenham
prévia aprovação da CIRP.

 

CAPÍTULO II 

DO CONTRATO DE TRABALHO

 

Seção I  

Do registro de empregados

 

Art. 56. O registro de empregados de que trata o art. 41 da CLT conterá as seguintes
informações:

I - nome do empregado, data de nascimento, filiação, nacionalidade e naturalidade;

II - número do CPF;

III - data de admissão;

IV - cargo e função;

V - remuneração;

VI - jornada de trabalho;

VII - férias; e

VIII - acidente do trabalho e doenças profissionais, quando houver.

Parágrafo único. O registro de empregado deverá estar atualizado e obedecer à numeração
sequencial por estabelecimento. 

 

Art. 57. O empregador poderá adotar controle único e centralizado do registro de
empregados, desde que os empregados portem cartão de identificação contendo seu nome
completo, número do CPF, horário de trabalho e cargo ou função. 

§ 1º O registro de empregados de prestadores de serviços poderá permanecer na sede da
contratada caso atendida a exigência contida no caput deste artigo. 

§ 2º A exibição dos documentos passíveis de centralização deverá ser feita no prazo de oito
dias corridos.
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Art. 58. O empregador poderá efetuar o registro de empregados em sistema informatizado
que garanta a segurança, inviolabilidade, manutenção e conservação das informações e que:

I - mantenha registro individual em relação a cada empregado;

II - mantenha registro original, individualizado por empregado, acrescentando-lhe as
retificações ou averbações, quando for o caso; e 

III - assegure, a qualquer tempo, o acesso da fiscalização trabalhista às informações, por
meio de tela, impressão de relatório e meio magnético.

§ 1º O sistema deverá conter rotinas autoexplicativas, para facilitar o acesso e o
conhecimento dos dados registrados.

§ 2º As informações e relatórios deverão conter data e hora do lançamento, atestada a sua
veracidade por meio de rubrica e identificação do empregador ou de seu representante legal
nos documentos impressos.

§ 3º O sistema deverá possibilitar à fiscalização o acesso às informações e dados dos
últimos doze meses. 

§ 4º As informações anteriores a doze meses poderão ser apresentadas no prazo de oito dias
corridos, via terminal de vídeo ou relatório ou por meio magnético.

 

Seção II

Do trabalho autônomo

 

Art. 59. A contratação do autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais, com
ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado prevista
no art. 3º da CLT.

 

Art. 60. Não caracteriza a qualidade de empregado prevista no art. 3º da CLT o fato de o
autônomo prestar serviços a apenas um tomador de serviços.

 

Art. 61. O autônomo poderá prestar serviços de qualquer natureza a outros tomadores de
serviços que exerçam ou não a mesma atividade econômica, sob qualquer modalidade de
contrato de trabalho, inclusive como autônomo.

 

Art. 62. Fica garantida ao autônomo a possibilidade de recusa de realizar atividade
demandada pelo contratante, garantida a aplicação de cláusula de penalidade, caso prevista
em contrato.
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Art. 63. Motoristas, representantes comerciais, corretores de imóveis, parceiros, e
trabalhadores de outras categorias profissionais reguladas por leis específicas relacionadas a
atividades compatíveis com o contrato autônomo, desde que cumpridos os requisitos do art.
59, não possuirão a qualidade de empregado prevista no art. 3º da CLT.

Parágrafo único. Presente a subordinação jurídica, será reconhecido o vínculo empregatício.

 

Seção III 

Do trabalho intermitente

 

Art. 64. O contrato de trabalho intermitente será celebrado por escrito e registrado na Carteira
de Trabalho e Previdência Social, ainda que previsto em acordo coletivo de trabalho ou
convenção coletiva, e conterá:

I - identificação, assinatura e domicílio ou sede das partes;

II - valor da hora ou do dia de trabalho, que não poderá ser inferior ao valor horário ou diário
do salário mínimo, nem inferior àquele devido aos demais empregados do estabelecimento
que exerçam a mesma função, assegurada a remuneração do trabalho noturno superior à do
diurno; e

III - o local e o prazo para o pagamento da remuneração.

§ 1º O empregado, mediante prévio acordo com o empregador, poderá usufruir suas férias em
até três períodos, nos termos dos §§ 1º e 3º do art. 134 da CLT.

§ 2º Na hipótese de o período de convocação exceder um mês, o pagamento das parcelas a
que se referem o § 6º do art. 452-A da CLT não poderá ser estipulado por período superior a
um mês, devendo ser pagas até o quinto dia útil do mês seguinte ao trabalhado, de acordo
com o previsto no § 1º do art. 459 da CLT.

§ 3º Dadas as características especiais do contrato de trabalho intermitente, não constitui
descumprimento do inciso II do caput ou discriminação salarial pagar ao trabalhador
intermitente remuneração horária ou diária superior à paga aos demais trabalhadores da
empresa contratados a prazo indeterminado.

§ 4º Constatada a prestação dos serviços pelo empregado, estarão satisfeitos os prazos
previstos nos §§ 1º e 2º do art. 452-A da CLT.

 

Art. 65. É facultado às partes convencionar por meio do contrato de trabalho intermitente:

I - locais de prestação de serviços;

II - turnos para os quais o empregado será convocado para prestar serviços; e

III - formas e instrumentos de convocação e de resposta para a prestação de serviços.
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Art. 66. Para fins do disposto no § 3º do art. 443 da CLT, considera-se período de inatividade o
intervalo temporal distinto daquele para o qual o empregado intermitente haja sido
convocado e tenha prestado serviços nos termos do § 1º do art. 452-A da referida lei.

§ 1º Durante o período de inatividade, o empregado poderá prestar serviços de qualquer
natureza a outros tomadores de serviço, que exerçam ou não a mesma atividade econômica,
utilizando contrato de trabalho intermitente ou outra modalidade de contrato de trabalho.

§ 2º No contrato de trabalho intermitente, o período de inatividade não será considerado
tempo à disposição do empregador e não será remunerado, hipótese em que restará
descaracterizado o contrato de trabalho intermitente caso haja remuneração por tempo à
disposição no período de inatividade.

 

Art. 67. As verbas rescisórias e o aviso prévio serão calculados com base na média dos
valores recebidos pelo empregado no curso do contrato de trabalho intermitente.

Parágrafo único. No cálculo da média a que se refere o caput, serão considerados apenas os
meses durante os quais o empregado tenha recebido parcelas remuneratórias no intervalo
dos últimos doze meses ou o período de vigência do contrato de trabalho intermitente, se
este for inferior.

 

Art. 68. No contrato de trabalho intermitente, o empregador efetuará o recolhimento das
contribuições previdenciárias próprias e do empregado e o depósito do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço com base nos valores pagos no período mensal e fornecerá ao empregado
comprovante do cumprimento dessas obrigações.

Art. 69. As empresas anotarão na CTPS de seus empregados o salário fixo e a média dos
valores das gorjetas referente aos últimos doze meses.

Art. 70. A comissão de representantes dos empregados a que se refere o Título IV-A da CLT
não substituirá a função do sindicato de defender os direitos e os interesses coletivos ou
individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas, hipótese em que
será obrigatória a participação dos sindicatos em negociações coletivas de trabalho, nos
termos dos incisos III e VI do caput do art. 8º da Constituição Federal.

 

Seção IV

Da simulação de rescisão de contrato de trabalho
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Art. 71. A Inspeção do Trabalho dará tratamento prioritário, entre os atributos de rotina, à
constatação de casos simulados de rescisão do contrato de trabalho sem justa causa,
seguida de recontratação do mesmo trabalhador ou de sua permanência na empresa sem a
formalização do vínculo, presumindo, em tais casos, conduta fraudulenta do empregador para
fins de aplicação dos §§ 2º e 3º, do art. 23, da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990. 
Parágrafo único. Considera-se fraudulenta a rescisão seguida de recontratação ou de
permanência do trabalhador em serviço quando ocorrida dentro dos noventa dias
subsequentes à data em que formalmente a rescisão se operou.

 

Art. 72. Constatada a prática da rescisão fraudulenta, o Auditor-Fiscal do Trabalho levantará
todos os casos de rescisão ocorridos nos últimos vinte e quatro meses para verificar se a
hipótese pode ser apenada em conformidade com o art. 71 desta Portaria. 

Parágrafo único. O levantamento a que se refere este artigo envolverá também a
possibilidade de ocorrência de fraude ao seguro-desemprego, hipótese em que será
concomitantemente aplicada a sanção prevista no art. 25 da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de
1990. 

 

Seção V

Do consórcio de empregadores rurais

 

Art. 73. Considera-se Consórcio de Empregadores Rurais a união de produtores rurais,
pessoas físicas, com a finalidade única de contratar empregados rurais. 

 

Art. 74. O Auditor-Fiscal do Trabalho, quando da fiscalização em propriedade rural em que
haja prestação de trabalho a produtores rurais consorciados, procederá a levantamento físico,
objetivando identificar os trabalhadores encontrados em atividade, fazendo distinção entre os
empregados diretos do produtor e aqueles comuns ao grupo consorciado.

 

Art. 75. Feito o levantamento físico e tendo o Auditor-Fiscal do Trabalho identificado
trabalhadores contratados por “Consórcio de Empregadores Rurais”, deverá solicitar os
seguintes documentos, que deverão estar centralizados no local de administração do
Consórcio:

I – matrícula coletiva – CEI (Cadastro Específico do Instituto Nacional do Seguro Social)
deferida pelo INSS; 

II – pacto de solidariedade, consoante previsto no art. 896 do Código Civil, devidamente
registrado em cartório;
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III – documentos relativos à administração do Consórcio, inclusive de outorga de poderes
pelos produtores a um deles ou a um gerente/administrador para contratar e gerir a mão-de-
obra a ser utilizada nas propriedades integrantes do grupo;

 IV – livro, ficha ou sistema eletrônico de registro de empregados; e

V – demais documentos necessários à autuação fiscal.  

§ 1º O nome especificado na matrícula referida no inciso I deverá constar como empregador
no registro do empregado e em todos os documentos decorrentes do contrato único de
prestação de trabalho entre cada trabalhador e os produtores rurais consorciados. 

§ 2º No pacto de solidariedade, onde os produtores rurais se responsabilizarão
solidariamente pelas obrigações trabalhistas e previdenciárias decorrentes da contratação
dos trabalhadores comuns, deverá constar a identificação de todos os consorciados com
nome completo, CPF, documento de identidade, matrícula CEI individual, endereço e domicílio,
além do endereço das propriedades rurais onde os trabalhadores exercerão atividades.  

 

Art. 76. Constatada a violação de preceito legal pelo Consórcio de Empregadores Rurais,
deverá o Auditor-Fiscal do Trabalho lavrar o competente auto de Infração em nome contido no
Cadastro Específico do Instituto Nacional do Seguro Social coletiva, citando, ainda, o CPF do
produtor que encabeça a matrícula e fazendo constar no corpo desta peça as informações
necessárias à caracterização da prestação de trabalho a produtores consorciados.  

§ 1º O Auditor-Fiscal do Trabalho deverá, sempre que possível, juntar ao auto de infração a
cópia do Cadastro Específico do Instituto Nacional do Seguro Social coletiva e do pacto de
solidariedade, a fim de garantir a perfeita identificação de todos os produtores rurais. 

§ 2º A infração ao artigo 41, caput, da CLT ensejará a lavratura do competente auto de
infração em nome do proprietário ou possuidor da propriedade em que o empregado sem
registro for encontrado em atividade. 

 

CAPÍTULO III 

DA JORNADA DE TRABALHO

 

Seção I

Do Sistema de Registro Eletrônico de Ponto

 

Art. 77. O Sistema de Registro Eletrônico de Ponto - SREP é o conjunto de equipamentos e
programas informatizados destinado à anotação por meio eletrônico da entrada e saída dos
trabalhadores das empresas, previsto no art. 74, § 2º, da CLT.

 

Participa.br http://www.participa.br/secretaria-de-trabalho/secretario-de-trabalho-cons...

24 of 104 17/10/2019 20:23



Art. 78. O Sistema de Registro Eletrônico de Ponto deve registrar fielmente as marcações
efetuadas, não sendo permitida qualquer ação que desvirtue os fins legais a que se destina,
tais como:

I - restrições de horário à marcação do ponto;

II - marcação automática do ponto, utilizando-se horários predeterminados ou o horário
contratual;

III - exigência, por parte do sistema, de autorização prévia para marcação de sobrejornada; e

IV - existência de qualquer dispositivo que permita a alteração dos dados registrados pelo
empregado.

 

Art. 79. Registrador Eletrônico de Ponto é o equipamento - REP de automação utilizado
exclusivamente para o registro de jornada de trabalho e com capacidade para emitir
documentos fiscais e realizar controles de natureza fiscal, referentes à entrada e à saída de
empregados nos locais de trabalho.

Parágrafo único. Para a utilização de Sistema de Registro Eletrônico de Ponto é obrigatório o
uso do Registrador Eletrônico de Ponto no local da prestação do serviço, vedados outros
meios de registro.

 

Art. 80. O Registrador Eletrônico de Ponto deverá apresentar os seguintes requisitos:

I - relógio interno de tempo real com precisão mínima de um minuto por ano com capacidade
de funcionamento ininterrupto por um período mínimo de mil quatrocentos e quarenta horas
na ausência de energia elétrica de alimentação;

II - mostrador do relógio de tempo real contendo hora, minutos e segundos;

III - dispor de mecanismo impressor em bobina de papel, integrado e de uso exclusivo do
equipamento, que permita impressões com durabilidade mínima de cinco anos;

IV - meio de armazenamento permanente, denominado Memória de Registro de Ponto - MRP,
onde os dados armazenados não possam ser apagados ou alterados, direta ou indiretamente;

V - meio de armazenamento, denominado Memória de Trabalho - MT, onde ficarão
armazenados os dados necessários à operação do Registrador Eletrônico de Ponto;

VI - porta padrão USB externa, denominada Porta Fiscal, para pronta captura dos dados
armazenados na Memória de Registro de Ponto pelo Auditor-Fiscal do Trabalho - AFT;

VII - para a função de marcação de ponto, o Registrador Eletrônico de Ponto não deverá
depender de qualquer conexão com outro equipamento externo; e

VIII - a marcação de ponto ficará interrompida quando for feita qualquer operação que exija a
comunicação do Registrador Eletrônico de Ponto com qualquer outro equipamento, seja para
carga ou leitura de dados.
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Art. 81. Os seguintes dados deverão ser gravados na Memória de Trabalho:

I - do empregador: tipo de identificador do empregador, CNPJ ou CPF; identificador do
empregador; CEI, caso exista; razão social; e local da prestação do serviço; e

II - dos empregados que utilizam o Registrador Eletrônico de Ponto: nome, Programa de
Integração Social - PIS e demais dados necessários à identificação do empregado pelo
equipamento.

 

Art. 82. As seguintes operações deverão ser gravadas de forma permanente na Memória de
Registro de Ponto:

I - inclusão ou alteração das informações do empregador na Memória de Trabalho, contendo
os seguintes dados: data e hora da inclusão ou alteração; tipo de operação; tipo de
identificador do empregador, CNPJ ou CPF; identificador do empregador; CEI, caso exista;
razão social; e local da prestação do serviço;

II - marcação de ponto, com os seguintes dados: número do PIS, data e hora da marcação;

III - ajuste do relógio interno, contendo os seguintes dados: data antes do ajuste, hora antes
do ajuste, data ajustada, hora ajustada; e

IV - inserção, alteração e exclusão de dados do empregado na Memória de Trabalho,
contendo: data e hora da operação, tipo de operação, número do Programa de Integração
Social - PIS  e nome do empregado.

Parágrafo único. Cada registro gravado na Memória de Registro de Ponto deve conter Número
Sequencial de Registro - NSR consistindo em numeração sequencial em incrementos
unitários, iniciando-se em 1 na primeira operação do Registrador Eletrônico de Ponto.

 

Art. 83. O Registrador Eletrônico de Ponto deverá prover as seguintes funcionalidades:

I - marcação de Ponto, composta dos seguintes passos: a) receber diretamente a
identificação do trabalhador, sem interposição de outro equipamento; b) obter a hora do
Relógio de Tempo Real; c) registrar a marcação de ponto na Memória de Registro de Ponto; e
d) imprimir o comprovante do trabalhador.

II - geração do Arquivo-Fonte de Dados - AFD, a partir dos dados armazenados na Memória de
Registro de Ponto; 

III - gravação do Arquivo-Fonte de Dados em dispositivo externo de memória, por meio da
Porta Fiscal; e

IV - emissão da Relação Instantânea de Marcações com as marcações efetuadas nas vinte e
quatro horas precedentes, contendo:

Participa.br http://www.participa.br/secretaria-de-trabalho/secretario-de-trabalho-cons...

26 of 104 17/10/2019 20:23



a) cabeçalho com Identificador e razão social do empregador, local de prestação de serviço,
número de fabricação do Registrador Eletrônico de Ponto; b) Número Sequencial de Registro;
c) número do PIS e nome do empregado; e d) horário da marcação.

 

Art. 84. O registro da marcação de ponto gravado na Memória de Registro de Ponto consistirá
dos seguintes campos:

I - Número Sequencial de Registro; II - PIS do trabalhador; III - data da marcação; e IV - horário
da marcação, composto de hora e minutos.

 

Art. 85. O Arquivo-Fonte de Dados será gerado pelo Registrador Eletrônico de Ponto e conterá
todos os dados armazenados na Memória de Registro de Ponto, segundo formato descrito no
Anexo IV.

 

Art. 86. O Registrador Eletrônico de Ponto deverá atender aos seguintes requisitos:

I - não permitir alterações ou apagamento dos dados armazenados na Memória de Registro
de Ponto;

II - ser inviolável de forma a atender aos requisitos do art. 78;

III - não possuir funcionalidades que permitam restringir as marcações de ponto;

IV - não possuir funcionalidades que permitam registros automáticos de ponto; e

V - possuir identificação do Registrador Eletrônico de Ponto gravada de forma indelével na
sua estrutura externa, contendo CNPJ e nome do fabricante, marca, modelo e número de
fabricação do Registrador Eletrônico de Ponto.

Parágrafo único. O número de fabricação do Registrador Eletrônico de Ponto é o número
exclusivo de cada equipamento e consistirá na junção sequencial do número de cadastro do
fabricante no Ministério da Economia, número de registro do modelo no Ministério da
Economia e número série único do equipamento.

 

Art. 87. O Comprovante de Registro de Ponto do Trabalhador é um documento impresso para
o empregado acompanhar, a cada marcação, o controle de sua jornada de trabalho, contendo
as seguintes informações:

I - cabeçalho contendo o título "Comprovante de Registro de Ponto do Trabalhador"; II -
identificação do empregador contendo nome, CNPJ/CPF e CEI, caso exista; III - local da
prestação do serviço; IV - número de fabricação do Registrador Eletrônico de Ponto; V -
identificação do trabalhador contendo nome e número do PIS; VI - data e horário do
respectivo registro; e VII - Número Sequencial de Registro.
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§ 1º A impressão deverá ser feita em cor contrastante com o papel, em caracteres legíveis
com a densidade horizontal máxima de oito caracteres por centímetro e o caractere não
poderá ter altura inferior a três milímetros. 

§ 2º O empregador deverá disponibilizar meios para a emissão obrigatória do Comprovante
de Registro de Ponto do Trabalhador no momento de qualquer marcação de ponto.

 

Art. 88. O "Programa de Tratamento de Registro de Ponto" é o conjunto de rotinas
informatizadas que tem por função tratar os dados relativos à marcação dos horários de
entrada e saída, originários exclusivamente do Arquivo-Fonte de Dados, gerando o relatório
"Espelho de Ponto Eletrônico", de acordo com o Anexo V desta Portaria, o Arquivo Fonte de
Dados Tratados - AFDT e Arquivo de Controle de Jornada para Efeitos Fiscais - ACJEF, de
acordo com o Anexo IV.

Parágrafo único. A função de tratamento dos dados se limitará a acrescentar informações
para complementar eventuais omissões no registro de ponto ou indicar marcações indevidas.

 

Art. 89. O fabricante do Registrador Eletrônico de Ponto deverá se cadastrar junto à
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, e solicitar o registro de cada um dos modelos de
Registrador Eletrônico de Ponto que produzir.

 

Art. 90. O fabricante de modelos do Registrador Eletrônico de Ponto deverá manter os
seguintes documentos para apresentação imediata em caso de fiscalização: I - "Certificado
de Conformidade do Registrador Eletrônico de Ponto à Legislação" emitido por órgão técnico
credenciado; e II - "Atestado Técnico e Termo de Responsabilidade" previsto no art. 93.

 

Art. 91. Qualquer alteração no REP certificado, inclusive nos programas residentes, ensejará
novo processo de certificação e registro.

 

Art. 92. Toda a documentação técnica do circuito eletrônico, bem como os arquivos fontes
dos programas residentes no equipamento, deverão estar à disposição do Ministério da
Economia.

 

Art. 93. O fabricante do equipamento Registrador Eletrônico de Ponto deverá fornecer ao
empregador usuário um documento denominado "Atestado Técnico e Termo de
Responsabilidade" assinado pelo responsável técnico e pelo responsável legal pela empresa,
afirmando expressamente que o equipamento e os programas nele embutidos atendem às
determinações desta portaria, especialmente que:

I - não possuem mecanismos que permitam alterações dos dados de marcações de ponto
armazenados no equipamento;
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II - não possuem mecanismos que restrinjam a marcação do ponto em qualquer horário;

III - não possuem mecanismos que permitam o bloqueio à marcação de ponto; e

IV - possuem dispositivos de segurança para impedir o acesso ao equipamento por terceiros.
§ 1º No "Atestado Técnico e Termo de Responsabilidade" deverá constar que os declarantes
estão cientes das consequências legais, cíveis e criminais, quanto à falsa declaração, falso
atestado e falsidade ideológica.

§ 2º O empregador deverá apresentar o documento de que trata este artigo à Inspeção do
Trabalho, quando solicitado.

 

Art. 94. O fabricante do programa de tratamento de registro de ponto eletrônico deverá
fornecer ao consumidor do seu programa um documento denominado "Atestado Técnico e
Termo de Responsabilidade" assinado pelo responsável técnico pelo programa e pelo
responsável legal pela empresa, afirmando expressamente que seu programa atende às
determinações desta portaria, especialmente que não permita:

I - alterações no Arquivo-Fonte de Dados; e

II - divergências entre o Arquivo-Fonte de Dados e os demais arquivos e relatórios gerados
pelo programa.

§ 1º A declaração deverá constar ao seu término que os declarantes estão cientes das
consequências legais, cíveis e criminais, quanto à falsa declaração, falso atestado e falsidade
ideológica. § 2º Este documento deverá ficar disponível para pronta apresentação à Inspeção
do Trabalho.

 

Art. 95. O empregador só poderá utilizar o Sistema de Registro Eletrônico de Ponto se possuir
os atestados emitidos pelos fabricantes dos equipamentos e programas utilizados, nos
termos dos artigos 93, 94, 102 e 107 desta Portaria.

§ 1º Os "Atestados Técnicos e Termos de Responsabilidade" previstos nos art. 91 e 92
 podem ser emitidos na forma de documento eletrônico nos termos do art. 10 da Medida
Provisória Nº 2.200/2001.

§ 2º Os "Atestados Técnicos e Termos de Responsabilidade" emitidos em meio digital devem
ser assinados eletronicamente com a utilização de certificados digitais válidos e emitidos por
Autoridade Certificadora - AC integrante da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil, instituída pelo art. 2 º da MP Nº 2.200/2001.

§ 3º Os certificados digitais especificados no § 2º devem pertencer exclusivamente à pessoa
física e serem do Tipo A3, previsto nas normas técnicas estabelecidas pela Infra-Estrutura de
Chaves Públicas Brasileira, ou de outro tipo com requisitos de segurança mais rigorosos e
emitidos por Autoridade Certificadora integrante da Infra-Estrutura de Chaves Públicas
Brasileira.
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§ 4º O arquivo eletrônico que contém o "Atestado Técnico e Termo de Responsabilidade" deve
obedecer aos modelos do Anexo IV desta portaria, ter o formato "Portable Document Format"
- PDF e o empregador deverá mantê-lo para pronta apresentação à Inspeção do Trabalho.

§ 5º Os "Atestados Técnicos e Termos de Responsabilidade" assinados manualmente
também devem obedecer aos modelos do Anexo IV desta Portaria.

 

Art. 96. O empregador usuário do Sistema de Registro Eletrônico de Ponto deverá se
cadastrar no Ministério da Economia via internet informando seus dados, equipamentos e
softwares utilizados. 

 

Art. 97. O Registrador Eletrônico de Ponto deve sempre estar disponível no local da prestação
do trabalho para pronta extração e impressão de dados pelo Auditor-Fiscal do Trabalho.

 

Art. 98. O empregador deverá prontamente disponibilizar os arquivos gerados e relatórios
emitidos pelo "Programa de Tratamento de Dados do Registro de Ponto" aos Auditores-
Fiscais do Trabalho.

 

Art. 99. A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho credenciará órgãos técnicos para a
realização da análise de conformidade técnica dos equipamentos Registrador Eletrônico de
Ponto à legislação.

§ 1º Para se habilitar ao credenciamento, o órgão técnico pretendente deverá realizar
pesquisa ou desenvolvimento e atuar nas áreas de engenharia eletrônica ou de tecnologia da
informação e atender a uma das seguintes condições:

I - ser entidade da administração pública direta ou indireta; e

II - ser entidade de ensino, pública ou privada, sem fins lucrativos.

§ 2º O órgão técnico interessado deverá requerer seu credenciamento à Secretaria Especial
de Previdência e Trabalho mediante apresentação de:

I - documentação comprobatória dos requisitos estabelecidos no § 1º;

II - descrição detalhada dos procedimentos que serão empregados na análise de
conformidade de REP, observando os requisitos estabelecidos pela Secretaria Especial de
Previdência e Trabalho;

III - cópia reprográfica de termo de confidencialidade celebrado entre o órgão técnico
pretendente ao credenciamento e os técnicos envolvidos com a análise; e

IV - indicação do responsável técnico e do responsável pelo órgão técnico.
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Art. 100. O órgão técnico credenciado:

I - deverá apresentar cópia reprográfica do termo de confidencialidade de que trata o inciso III
do § 2º do art. 97, sempre que novo técnico estiver envolvido com o processo de análise de
conformidade técnica do Registrador Eletrônico de Ponto;

II - não poderá utilizar os serviços de pessoa que mantenha ou tenha mantido vínculo nos
últimos dois anos com qualquer fabricante de Registrador Eletrônico de Ponto, ou Secretaria
Especial de Previdência e Trabalho; e

III - deverá participar, quando convocado pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho,
da elaboração de especificações técnicas para estabelecimento de requisitos para
desenvolvimento e fabricação de Registrador Eletrônico de Ponto, sem ônus para a Secretaria
Especial de Previdência e Trabalho.

 

Art. 101. O credenciamento do órgão técnico poderá ser:

I - cancelado a pedido do órgão técnico;

II - suspenso pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho por prazo não superior a
noventa dias; e

III - cassado pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho.

 

Art. 102. O "Certificado de Conformidade do Registrador Eletrônico de Ponto à Legislação"
será emitido pelo órgão técnico credenciado contendo no mínimo as seguintes informações:

I - declaração de conformidade do Registrador Eletrônico de Ponto à legislação aplicada;

II - identificação do fabricante do Registrador Eletrônico de Ponto;

III - identificação da marca e modelo do Registrador Eletrônico de Ponto;

IV - especificação dos dispositivos de armazenamento de dados utilizados;

V - descrição do sistemas que garantam a inviolabilidade do equipamento e integridade dos
dados armazenados;

VI - data do protocolo do pedido no órgão técnico;

VII - número sequencial do "Certificado de Conformidade do Registrador Eletrônico de Ponto à
Legislação" no órgão técnico certificador;

VIII - identificação do órgão técnico e assinatura do responsável técnico e do responsável
pelo órgão técnico, conforme inciso IV do § 2º do art. 23; e

IX - documentação fotográfica do equipamento certificado.
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Art. 103. Concluída a análise, não sendo constatada desconformidade, o órgão técnico
credenciado emitirá "Certificado de Conformidade do Registrador Eletrônico de Ponto à
Legislação", nos termos do disposto no art. 102.

 

Art. 104. O descumprimento de qualquer determinação ou especificação constante desta
Portaria descaracteriza o controle eletrônico de jornada, pois este não se prestará às
finalidades que a Lei lhe destina, o que ensejará a lavratura de auto de infração com base
no art. 74, § 2º, da CLT, pelo Auditor-Fiscal do Trabalho.

 

Art. 105. Comprovada a adulteração de horários marcados pelo trabalhador ou a existência
de dispositivos, programas ou subrotinas que permitam a adulteração dos reais dados do
controle de jornada ou parametrizações e bloqueios na marcação, o Auditor-Fiscal do
Trabalho deverá apreender documentos e equipamentos, copiar programas e dados que
julgar necessários para comprovação do ilícito.

§ 1º O Auditor-Fiscal do Trabalho deverá elaborar relatório circunstanciado, contendo cópia
dos autos de infração lavrados e da documentação apreendida.

§ 2º A chefia da fiscalização enviará o relatório ao Ministério Público do Trabalho e outros
órgãos que julgar pertinentes.

 

Art. 106. A Subsecretaria de Inspeção do Trabalho definirá os parâmetros para criação dos
cadastros previstos nesta Seção.  

 

Art. 107. Equipara-se ao fabricante nacional, para efeitos desta Seção, o importador que
legalmente introduzir no Brasil o equipamento Registrador Eletrônico de Ponto.

§ 1º Considera-se importador, para efeitos desta Portaria, o responsável pela introdução do
equipamento Registrador Eletrônico de Ponto no Brasil, pessoa jurídica regularmente
constituída sob as leis brasileiras, apta a assumir as responsabilidades decorrentes da
comercialização do produto e das determinações e especificações previstas nesta Seção.

§ 2º O manual do usuário, o "Termo de Responsabilidade e Atestado Técnico", documentação
técnica e as informações constantes no corpo do equipamento Registrador Eletrônico de
Ponto importado, deverão ser redigidos em língua portuguesa.

 

Art. 108.  Fica delegada ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
-INMETRO atribuição para:

I - coordenar a elaboração do Regulamento Técnico da Qualidade e dos Requisitos de
Avaliação da Conformidade dos Registradores Eletrônicos de Ponto, mediante assessoria do
Ministério da Economia;
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II - fiscalizar, em todo território nacional, diretamente e por meio das entidades de direito
público, com ele conveniadas, com base na Lei nº 9.933/99, o cumprimento das disposições
formais relativas aos Registradores Eletrônicos de Ponto certificados pelo Ministério da
Economia, e após a publicação dos requisitos mencionados no inciso anterior, as disposições
relativas à avaliação da conformidade dos Registradores Eletrônicos de Ponto;

III - planejar, desenvolver e implementar os programas de avaliação da conformidade dos
Registradores Eletrônicos de Ponto no âmbito do Sistema Brasileiro de Normalização,
Metrologia e Qualidade Industrial - SINMETRO.

 

Seção II

Dos sistemas alternativos de controle da jornada de trabalho

 

Art. 109. Os empregadores poderão adotar sistemas alternativos de controle da jornada de
trabalho de que trata o art. 74, § 2º, da CLT, desde que autorizados por Convenção ou Acordo
Coletivo de Trabalho.                   

Parágrafo único. Deverá ser disponibilizada ao empregado, até o momento do pagamento da
remuneração referente ao período em que está sendo aferida a frequência, a informação
sobre qualquer ocorrência que ocasione alteração de sua remuneração em virtude da adoção
de sistema alternativo.

 

Art. 110. Os empregadores poderão adotar sistemas alternativos eletrônicos de controle de
jornada de trabalho de que trata o art. 74, § 2º, da CLT, mediante autorização em Acordo
Coletivo de Trabalho.

 

Art. 111. Os sistemas alternativos eletrônicos não devem admitir:

I - restrições à marcação do ponto;

II - marcação automática do ponto;

III - exigência de autorização prévia para marcação de sobrejornada; e

IV - a alteração ou eliminação dos dados registrados pelo empregado.

§ 1º Para fins de fiscalização, os sistemas alternativos eletrônicos deverão:

I - estar disponíveis no local de trabalho;

II - permitir a identificação de empregador e empregado; e

III - possibilitar, através da central de dados, a extração eletrônica e impressa do registro fiel
das marcações realizadas pelo empregado.
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Seção III

Do trabalho aos domingos e feriados

 

Art. 112. A autorização transitória para trabalho aos domingos e feriados civis e religiosos a
que se refere o artigo 68, parágrafo único, da CLT será regida de acordo com os
procedimentos previstos nesta Seção.

 

Art. 113. A autorização a que se refere o art. 112 poderá ser concedida nas seguintes
hipóteses:  

I – para atender à realização ou conclusão de serviços inadiáveis ou necessidade imperiosa
de serviço; ou

II – quando a inexecução das atividades puder acarretar prejuízo manifesto.

 

Art. 114. As autorizações de que trata o artigo 113 desta portaria serão concedidas pelos
Superintendentes Regionais do Trabalho, com circunscrição no local da prestação de serviço,
mediante fundamentação técnica que leve à conclusão pela realização ou conclusão de
serviços inadiáveis ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifesto à requerente.

§ 1º Não será concedida autorização quando o requerente tiver sido autuado por infração ao
mesmo dispositivo legal nos atributos jornada e/ou descanso, antes de decorridos 02 (dois)
anos da imposição de penalidade, circunstância a ser aferida a partir dos bancos de dados
dos sistemas da Inspeção do Trabalho"

§ 2º A autorização transitória poderá ser concedida pelo prazo de até 60 (sessenta) dias.

 

Art. 115. O requerimento para solicitar a autorização transitória deverá ser instruído por laudo
técnico fundamentado, indicando a necessidade de ordem técnica e os setores que exigem a
continuidade do trabalho.

§ 1º Nos serviços que exijam trabalho aos domingos, com exceção quanto aos elencos
teatrais, será estabelecida escala de revezamento, mensalmente organizada e sujeito à
fiscalização.

§ 2º O repouso semanal remunerado deverá coincidir, pelo menos uma vez no período
máximo de três semanas, com o domingo, respeitadas as demais normas de proteção ao
trabalho.
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Art. 116.  A autorização transitória poderá ser cancelada a qualquer momento, após oitiva da
empresa, mediante despacho fundamentado e baseado em relatório da inspeção do trabalho,
desde que observada a ocorrência de uma das seguintes hipóteses:

I - descumprimento das exigências constantes desta Seção;

II - infração nos atributos de jornada e descanso, constatada pela inspeção do trabalho;

III – situação de grave e iminente risco à segurança e saúde do trabalhador constatada pela
inspeção do trabalho.

Parágrafo único. Fica delegada competência aos Superintendentes Regionais do Trabalho,
com circunscrição no local da prestação de serviço, para o cancelamento de que trata o caput
deste artigo.

 

Art. 117. Deferida a autorização transitória para trabalho aos domingos e feriados, o início
das atividades das empresas nestes dias independe de inspeção prévia.

 

Art. 118. Os Auditores-Fiscais do Trabalho, no tocante ao repouso semanal, limitar-se-ão a
exigir:

I – dos empregadores não autorizados a funcionar aos domingos e feriados, o estrito
cumprimento do art. 67, caput, da CLT; e

II – dos empregadores legalmente autorizados a funcionar nesses dias, a organização de
escala de revezamento ou folga, como estatuído no parágrafo único do art. 67 da CLT, a fim
de que, em um período máximo de três semanas de trabalho, cada empregado usufrua pelo
menos um domingo de folga. 

 

Art. 119. A escala de revezamento será efetuada através de livre escolha do empregador.

 

Art. 120. Os casos omissos serão dirimidos pelo Secretário Especial de Previdência e
Trabalho, ouvidas as áreas técnicas envolvidas.

 

Seção V

Da prorrogação de jornada em atividade insalubre

 

Art. 121. Nas atividades insalubres, quaisquer prorrogações de jornada só poderão ser
praticadas mediante autorização da chefia da unidade de segurança e saúde no trabalho da
Superintendência Regional do Trabalho correspondente, salvo nas hipóteses de:
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I - jornada de doze horas de trabalho por trinta e seis horas ininterruptas de descanso; ou 

II – haver acordo ou convenção coletiva de trabalho autorizando expressamente a
prorrogação. 

 

Art. 122. O pedido de autorização para a prorrogação de jornada em atividade insalubre
deverá ser apresentado com as seguintes informações:

I - identificação do empregador e do estabelecimento, contendo: a) razão social; b) CNPJ; c)
endereço; d) CNAE; e  e) número de empregados.

II - indicação das funções, setores e turnos cuja jornada será prorrogada, com o número de
empregados alcançados pela prorrogação;

III - descrição da jornada de trabalho ordinária e a indicação do tempo de prorrogação
pretendido; e

IV - relação dos agentes insalubres, com identificação da fonte, nível ou concentração e
descrição das medidas de controle adotadas.

 

Art. 123. A análise do pedido deve considerar o possível impacto da prorrogação na saúde
dos trabalhadores alcançados.

 

Art. 124. O deferimento do pedido está condicionado ao atendimento dos seguintes
requisitos:  a) inexistência de infrações às Normas Regulamentadoras que possam
comprometer a saúde ou a integridade física dos trabalhadores; b) adoção de sistema de
pausas durante o trabalho, quando previstas em Norma Regulamentadora, e cumprimento
das condições para concessão dessas pausas; e c) cumprimento dos intervalos previstos na
legislação.

 

Art. 125. Os pedidos de empregadores que apresentarem acidentes ou doenças do trabalho
graves ou fatais nos últimos 5 anos devem ser indeferidos.

 

Art. 126. Não será admitida prorrogação de jornada em atividades com exposição a agentes
cuja caracterização da insalubridade se dá por meio de avaliação quantitativa, salvo em
situações transitórias, por curto período de tempo e desde que sejam implementadas
medidas adicionais de proteção do trabalhador contra a exposição ao agente nocivo.
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Art. 127. A análise do pedido será feita por meio de análise documental e consulta aos
sistemas de informação da Inspeção do Trabalho, referentes a ações fiscais anteriormente
realizadas e, caso seja necessário, complementada por inspeção no estabelecimento do
empregador.

 

Art. 128. A validade da autorização será determinada pela autoridade que a conceder, nunca
superior a 5 (cinco) anos.

 

Art. 129. A autorização deve ser cancelada:

I - sempre que for verificado o não atendimento às condições estabelecidas no art. 124; ou

II - quando ocorrer a situação prevista no art. 125.

 

Art. 130. A aplicação do disposto nesta Seção desta Portaria fica restrito às situações em que
não há convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, conforme disposto no inciso XII, do
art. 611-A da CLT.

 

CAPÍTULO IV  

DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO

 

Seção I

Da autorização de saque de contas vinculadas em nome do empregador

 

Art. 131. Ficam aprovadas as normas sobre a organização e tramitação dos processos de
requerimento de saque do FGTS de contas vinculadas, em nome de empregadores,
individualizadas por empregados não optantes, quando não há indenização a ser paga e
decorrido o prazo prescricional para a reclamação de direitos por parte do trabalhador,
conforme o disposto no inciso II do artigo 19 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990.

 

Art. 132. Os requerimentos administrativos de autorização para o saque do saldo de contas
vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, em nome de empregadores,
individualizadas por empregado não optante, quando não há indenização a ser paga, e
decorrido o prazo prescricional para a reclamação de direitos por parte do trabalhador, serão
iniciados com o requerimento, dirigido e protocolizado na Seção ou Núcleo de Multas e
Recursos.
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Parágrafo único. Caso o requerimento seja recebido pela Gerência Regional do Trabalho -
GRTb, os documentos serão protocolizados e, em seguida, encaminhados em envelope, via
malote, à Seção ou Núcleo de Multas e Recursos, para organização, autuação e numeração
de páginas.

 

Art. 133. O requerimento será organizado em ordem lógica e cronológica, e os documentos
que o acompanham serão anexados em ordem alfabética dos trabalhadores não optantes,
pela Seção ou Núcleo de Multas e Recursos.

Parágrafo único. Os requerimentos deverão ser limitados a 10 (dez) contas não optantes por
procedimento.

 

Art. 134. O requerimento deve comprovar que o saldo da conta vinculada do requerente,
individualizada em relação a empregado não optante, pode ser levantado em virtude de:

I-decurso do prazo da prescrição bienal; e

II-não haver indenização a ser paga, nos casos em que a extinção do contrato de trabalho
decorra de: a)    pedido de demissão; b)    aposentadoria, ressalvado o caso de invalidez e
aposentadoria compulsória; c)    falecimento do empregado; d)    término e rescisão
antecipada de contrato de trabalho com prazo determinado; e)    dispensa por justa causa,
ressalvados os contratos com vigência inferior a um ano, pois nesta última hipótese os
valores são revertidos ao FGTS na forma do parágrafo único do art. 18 da Lei nº 5.107/66; f)  
 dispensa sem justa causa, em que não há direito à indenização por tempo de serviço; g)  
 acordo judicial sem pagamento de indenização; ou h) mudança do regime de trabalho, de
celetista para estatutário.

 

Art. 135. O requerimento de saque do FGTS deve conter:

I -órgão ou autoridade administrativa ao qual se dirige; II -razão social ou nome do postulante;
III-endereço completo e telefone; IV –Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ/ Cadastro
Específico do INSS - CEI/Cadastro Nacional de Obras - CNO/ Cadastro de Atividade
Econômica da Pessoa Física - CAEPF; V -nome e n° do Banco/Agência e nº/Dígito Verificador
da conta corrente do empregador; VI -formulação do pedido, com exposição dos fatos e de
seus fundamentos; VII -data e assinatura do requerente ou de seu representante legal, com
identificação do signatário.

 

Art. 136. O requerimento a que se refere o artigo anterior deve ser acompanhado dos
seguintes documentos:

I -estatuto ou contrato social e alterações;

II-ato de nomeação e posse do representante legal de órgão ou entidade pública;
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III -procuração conferida pelo requerente ou por seu representante legal, constando a
identificação completa do mandatário e os poderes específicos para representação no
requerimento com vistas exclusivamente à liberação do FGTS, se for o caso;

IV -ato de delegação de competência do representante de órgão ou entidade da
administração pública, para requerer a liberação do FGTS, se for o caso;

V -declaração de responsabilidade pela veracidade das informações e documentos
fornecidos, firmado pelo representante legal do requerente;

VI -termo de assunção de responsabilidade por eventual demanda, administrativa ou judicial,
de iniciativa do empregado ou sucessor acerca do FGTS objeto da liberação, firmado pelo
requerente;

VII -Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho-TRCT ou outro documento vigente à época
do desligamento do empregado, devidamente homologado, conforme previsto nos artigos
477, § 1°, e 500 da Consolidação das Leis do Trabalho;

VIII -Termo de Declaração de opção pelo FGTS, se for o caso;

IX -certidão atualizada que comprove a inexistência de reclamação trabalhista proposta
contra o empregador por empregado cujo nome esteja relacionado no pedido de liberação,
emitida pela Justiça do Trabalho na jurisdição onde o empregado exerceu suas atividades,
quando for invocada a prescrição;

X- relação, emitida em três vias, devidamente datadas e assinadas, contendo razão social,
nome fantasia e número do CNPJ/CEI/CNO/CAEPF do empregador e, em colunas distintas, o
número da conta vinculada cujo saque esteja sendo pleiteado, o nome dos empregados não
optantes em ordem alfabética e numerados, contendo o respectivo número e série da Carteira
de Trabalho e Previdência Social - CTPS, número de inscrição no Programa de Integração
Social – PIS/Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, datas de
admissão, afastamento, nascimento e, ainda, da opção e da retroação, quando houver, e da
hipótese de saque, limitada a 10 contas não optantes, na forma do art. 2º desta Portaria;

XI -comprovação de existência da conta vinculada em nome do empregador, individualizada
em nome do empregado não optante, mediante extrato ou relação atualizada fornecida pela
Caixa Econômica Federal;

XII -no caso de rescisão havida em demanda judicial, cópia da decisão transitada em julgado
ou do Termo de Conciliação devidamente homologado pelo juízo; XIII -no caso de mudança
do regime de trabalho, de celetista para estatutário, quando for o caso, documentos
comprobatórios da mudança, a exemplo de termos de investidura e posse em cargo público
ou a publicação oficial do diploma legal que promoveu a mudança, acompanhada de
documento que comprove a opção do trabalhador pelo regime estatutário, quando a referida
lei assim o exigir;

§ 1° A documentação deve ser apresentada no original ou por cópias.

§ 2° A critério da autoridade competente, esclarecimentos e outros documentos poderão ser
exigidos para o saneamento de eventuais dúvidas.
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§ 3° Na impossibilidade de apresentação de documentos particulares, o empregador deve
justificá-la, mediante declaração, prestando as informações necessárias e, se possível,
produzindo documentos supletivos, cabendo ao Auditor-Fiscal do Trabalho opinar pelo seu
acolhimento ou por proceder na forma do §2º.

§ 4° Os dados cadastrais relativos às contas vinculadas do tipo não optante devem ser
conferidos e, se for o caso, corrigidos junto à Caixa Econômica Federal, por iniciativa do
requerente, antes da protocolização do requerimento na Superintendência Regional do
Trabalho ou Gerência Regional do Trabalho.

 

Art. 137.  Após protocolizado o requerimento, a Seção ou Núcleo de Multas e Recursos
tomará as providências administrativas necessárias à apreciação do pedido, cabendo-lhe:

I -receber os requerimentos protocolizados, adotando os procedimentos de autuação e
juntada dos documentos apresentados, organizando-os em ordem lógica e cronológica,
mantendo nos autos os documentos unitários e apenas uma via dos requerimentos, termos,
declarações, e relações que forem apresentados em 3 (três) vias, anexando na contracapa as
demais;

II- verificar se existe Notificação de Débito do Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço e da
Contribuição Social - NDFC, ou outro documento de levantamento de débito que a substitua,
lavrada em desfavor do requerente e ainda em tramitação e, em caso positivo, certificar sua
existência;

III - comunicar ao setor competente da Superintendência Regional do Trabalho, para que
promova a verificação de indício de débito de FGTS e CS, e, se for o caso, a implementação da
ação fiscal;

IV- distribuir o requerimento para análise por Auditor-Fiscal do Trabalho, para apreciar os
requerimentos, termos, relações e declarações, o qual irá emitir parecer que servirá de
fundamentação para a decisão;  

V –decidir o requerimento;

VI -enviar ao requerente comunicação e cópia da decisão, bem como da Autorização de
Saque, se for o caso;

VII -havendo deferimento do pedido, encaminhar à Caixa Econômica Federal uma via da
Autorização de Saque, bem como cópias do requerimento, da decisão, da relação de contas
vinculadas e certidão de existência da Notificação de Débito de FGTS e CS, quando houver; e

VIII- em caso de não preenchimento dos requisitos desta Portaria, encaminhar ao
empregador o requerimento de complementação de documentos e/ou esclarecimentos,
concedendo-se-lhe o prazo de 30 dias.  

§ 1° Para a análise do requerimento do empregador, o Auditor-Fiscal do Trabalho deve
consultar os sistemas informatizados disponíveis à Inspeção do Trabalho, a fim de confirmar
as informações e as declarações prestadas.
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§ 2° As hipóteses de aposentadoria e falecimento do empregador deverão ser
preferencialmente consultadas no Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS.   

§ 3° Na ausência das informações no CNIS, o Auditor-Fiscal do Trabalho poderá exigir a
comprovação documental específica.

 

Art. 138. A decisão sobre o requerimento compete:

I – ao Chefe da Seção ou Núcleo de Multas e Recursos, e

II – ao Coordenador-Geral de Recursos, em segunda instância.

 

Art. 139. A decisão será motivada, evitando-se o uso de expressões vagas, códigos ou siglas,
podendo ser:

I - pelo deferimento total;

II - pelo deferimento parcial, seja em relação ao número de contas ou em relação ao período
abrangido; ou

III- pelo indeferimento.

§1º  A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de
concordância com fundamentos de pareceres anteriores, informações, decisões ou
propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.

§ 2º A análise do processo é atribuição exclusiva de Auditor Fiscal do Trabalho, nos termos
do art. 137, inciso IV, desta Portaria.

§ 3º Para os fins do disposto no art. 141, inciso II desta Portaria, é obrigatória a publicação
oficial da decisão de primeiro grau que deferir total ou parcialmente o pedido do requerente,
devendo conter as seguintes informações: a) Cabeçalho contendo a Autoridade prolatora e a
expressão “CIÊNCIA DE DECISÃO”; b) o número do processo e a identificação do
empregador/requerente; c) deferimento de autorização para saque, pelo empregador, de
saldo de FGTS depositado em conta vinculada de empregado não optante, nos termos dos
artigos 14 e 19 da Lei nº 8036, de 11 de maio de 1990; d) nome do(s) empregado(s) e período
dos depósitos abrangidos pela decisão; e) prazo de 10 (dez) dias para recurso de terceiro que
comprove seu interesse jurídico;

§4º Considera-se feita a notificação do terceiro 10 (dez) dias após a publicação do edital. §5º
Sem prejuízo do disposto no § 3º deste artigo, a Coordenação-Geral de Recursos poderá
publicar, em caráter oficial e informativo, a decisão proferida em grau de recurso, qualquer
que seja ela.
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Art. 140. A decisão definitiva de indeferimento ou de deferimento parcial do pedido do
requerente produzirá os seguintes efeitos: a) se a decisão estiver fundamentada na ausência
de comprovação, o empregador poderá formular novo requerimento, com atendimento dos
termos desta Portaria, desde que motivado por novos documentos comprobatórios do direito
ao saque, devendo ser informado pelo requerente o número de protocolo do requerimento
anterior; b) quando constatado que o empregado era optante do FGTS, a conta não optante
deverá ser convertida em optante, mediante ofício a ser encaminhado à Caixa Econômica
Federal pela autoridade prolatora da decisão.

Parágrafo único. A decisão que deferir total ou parcialmente o pedido do requerente, bem
como aquela que indeferi-lo, somente produzirá efeitos após observado o disposto no artigo
142 desta Portaria, salvo se não houver qualquer recurso nos prazos ali previstos.

 

Art. 141. O requerente será notificado, por escrito, do inteiro teor das decisões, mantendo-se
cópia no processo, podendo a ciência ser dada:

I -pessoalmente;

II -por via postal, com prova de recebimento;

III – por meio de sistema de comunicação eletrônica; ou

IV -por edital, publicado no Diário Oficial da União, caso não seja possível a notificação na
forma prevista nos incisos anteriores deste artigo.

 

Art. 142. Considera-se feita a notificação:

I -pessoalmente, na data da ciência;

II - por via postal com aviso de recebimento ou outro meio que assegure a ciência do
interessado, na data do seu recebimento;

III – por meio de comunicação eletrônica, nos prazos previstos em regulamento específico; ou

IV-por edital, dez dias após sua publicação.

Parágrafo único. No caso de envio postal em que o destinatário não houver preenchido a data
de entrega no Aviso de Recebimento - AR será utilizada, para caracterizar a data de ciência da
decisão, a data informada pela Empresa de Correios e Telégrafos.

 

Art. 143. Caberá recurso à Coordenação-Geral de Recursos da Secretaria de Trabalho:

I – Pelo empregador/requerente, no prazo de 10 (dez) dias contados da notificação, quando a
decisão de primeiro grau indeferir ou deferir parcialmente o seu pedido;
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II – Pelo terceiro interessado, que inicialmente não foi parte no processo, no prazo de 10 (dez)
dias contados da publicação oficial prevista no §3º do art. 139 desta Portaria, quando a
decisão deferir total ou parcialmente o pedido do empregador.

§1º Cumpre ao terceiro demonstrar seu interesse jurídico.

§2º Os recursos serão dirigidos à Autoridade que proferiu a decisão de primeiro grau, a quem
compete decidir sobre sua admissibilidade.

§3º Da admissão de recurso de terceiro, o empregador/requerente será notificado para
apresentação de contrarrazões, na forma prevista no art. 139 desta Portaria, no prazo de 10
(dez) dias.

§4º A notificação de que trata o §3º deste artigo somente será realizada quando findo o
prazo previsto na alínea “e” do §3º do art. 139 desta Portaria.

§5º O empregador/requerente, deverá apresentar uma única peça de contrarrazões,
independentemente do número de terceiros interessados admitidos, sendo vedado o recurso
adesivo.

§6º Devidamente instruído, o processo será encaminhado à Coordenação-Geral de Recursos,
para apreciação dos recursos;

§7º A Coordenação-Geral de Recursos decidirá em última instância administrativa, podendo
ainda determinar a realização de eventuais diligências que entender necessárias, aplicando-
se à análise e à decisão, no que couber, o disposto no art. 139 desta Portaria.

 

Art. 144. Na autorização para liberação do saque, constará relação com os dados dos
empregados e das contas vinculadas do tipo não optante.

Parágrafo único. A autorização de saque será válida apenas para as contas vinculadas cujos
dados cadastrais estejam devidamente conferidos e corrigidos junto à Caixa Econômica
Federal, na forma do §4° do art. 136 desta Portaria.

 

Art. 145. Cada Superintendência Regional do Trabalho somente analisará pedidos de
empregadores cujos estabelecimentos e respectivos empregados estejam vinculados à sua
área de atuação.

 

Art. 146. Atendendo aos critérios de conveniência e oportunidade, a Administração poderá
adotar o meio eletrônico para o procedimento previsto nesta Portaria.

 

Art. 147. A Subsecretaria de Inspeção do Trabalho definirá modelos de declarações e de
requerimento padronizados a serem utilizados na instrução do procedimento.
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Seção II

Da Apuração de Mora Contumaz

 

Art. 149. Ficam aprovadas as normas sobre a organização e tramitação dos processos
administrativos de apuração de mora contumaz salarial e do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço – FGTS.

 

Art. 150. Para os efeitos desta Portaria, considera-se:

I - em débito salarial - o empregador que mantém-se inadimplente após vencido o prazo
estipulado em lei, contrato, convenção ou acordo coletivo de trabalho, na forma do parágrafo
único do art. 1º do Decreto-Lei nº 368/1968;

II - em mora do FGTS - o empregador que mantém-se inadimplente após vencido o prazo legal
de recolhimento das parcelas mensais devidas ao FGTS, no todo ou em parte, nos termos do
art. 22 e §1º da Lei nº 8.036/1990, combinado com o parágrafo único do art. 1º do Decreto-
Lei nº 368/1968;

III - em mora contumaz salarial - o empregador que estiver em débito salarial com os
empregados, por período igual ou superior a três meses, sem motivo grave ou relevante,
excluídas as causas pertinentes ao risco da atividade econômica, na forma do §1º do art. 2º
do Decreto-Lei nº 368/1968; e

IV - em mora contumaz do FGTS - o empregador que estiver em mora do FGTS, por período
igual ou superior a três meses, sem motivo grave ou relevante, excluídas as causas
pertinentes ao risco da atividade econômica, na forma do §1º do art. 22 da Lei nº 8.036/1990,
combinado com o §1º do art. 2º do Decreto-Lei nº 368/1968. 

Parágrafo único - Considera-se salário devido, para os fins exclusivos desta Portaria,
quaisquer das parcelas relacionadas nos arts. 457 e 458 da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, quando declaradas em folha de pagamento ou termo de rescisão de contrato
de trabalho, com natureza remuneratória reconhecida pelo empregador. 

 

Art. 151. O processo de débito salarial, mora do FGTS, mora contumaz salarial e mora
contumaz do FGTS iniciar-se-á por denúncia do empregado ou da entidade sindical
representativa da categoria, assinada pelo seu presidente e, ainda, incidentalmente por
relatório da fiscalização, originário de denúncia feita pelas mesmas partes.

Parágrafo único - A denúncia deverá ser apresentada por escrito, em duas vias, contendo os
seguintes requisitos: a) a qualificação do denunciante, e se possível, quando se tratar de
empregado, o número e a série de sua Carteira de Trabalho; b) a indicação do denunciado; c)
o fato objeto da denúncia; d) a data e assinatura do denunciante.
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Art. 152. Recebida a denúncia, a chefia da Divisão de Fiscalização do Trabalho emitirá Ordem
de Serviço, no prazo máximo de quarenta e oito horas, designando fiscal do trabalho para a
verificação acerca do teor da mesma, e constatada a irregularidade será lavrado o respectivo
Auto de Infração com fundamento nos artigos 459, § 1º da CLT ou artigo 23, § 1º, inciso I da
Lei nº 8.036/90, conforme for o caso.

 

Art. 153. Concluída a fiscalização, o fiscal do trabalho apresentará em quarenta e oito horas,
relatório circunstanciado contendo o seguinte: a) a qualificação e o endereço da empresa; b)
a qualificação e o endereço dos sócios da empresa; c) o período do atraso dos salários ou da
falta de recolhimento do FGTS; d) comprovantes de pagamentos de honorários, gratificações,
"pro labore" ou qualquer outro tipo de retribuição ou retirada, feitos a seus diretores, sócios,
gerentes ou titulares no período citado no item anterior; e) fundamentação específica do fato
constatado, tratando-se de débito salarial, mora do FGTS, mora contumaz do salário ou mora
contumaz do FGTS; f) cópia do contrato ou estatuto social da empresa; g) cópia autenticada
do Auto de Infração, que deverá ser processado em apenso.

 

Art. 154. A chefia da Divisão da Fiscalização do Trabalho, de posse do relatório da ação fiscal
executada, determinará a formalização do processo, no prazo de quarenta e oito horas e,
sendo procedente a denúncia, em igual prazo, notificará a empresa para que, apresente sua
defesa.

§ 1º - A defesa, formalizada por escrito e instruída com os documentos que a
fundamentarem, será apresentada à Delegacia Regional do Trabalho, no prazo de dez dias,
contados do recebimento da notificação.

§ 2º - Não constatada a irregularidade pela Fiscalização, a chefia da Divisão de Fiscalização
do Trabalho, sem prejuízo de novas diligências, proporá ao Delegado Regional do Trabalho o
arquivamento do processo.

 

Art. 155. O não oferecimento de defesa no prazo fixado no artigo 154, § 1º, importará em
revelia, podendo o Delegado Regional do Trabalho dispensar diligências e concluir o processo
para decisão.

 

Art. 156. O Delegado Regional do Trabalho determinará de ofício ou a requerimento do
interessado, a realização de diligências que lhe parecerem necessárias à elucidação de fatos
a serem apurados, inclusive a oitiva de testemunhas, indeferindo as que considerar
procrastinatórias.

 

Art. 157. Após encerradas as diligências, a chefia da Divisão de Fiscalização do Trabalho, no
prazo de oito dias, dará parecer conclusivo a ser submetido à aprovação do Delegado
Regional do Trabalho.
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Parágrafo único - O parecer conclusivo deverá conter o resumo dos fatos denunciados e das
razões da defesa, a apreciação das provas, os fundamentos da convicção e a conclusão pela
procedência ou não da denúncia.  

 

Art. 158.  - O Delegado Regional do Trabalho encaminhará o processo, no prazo de oito dias, à
decisão do Ministro do Economia.

 

Art. 159. Constatada a infração prevista no artigo 1º, incisos I e II, do Decreto-Lei nº 368/68 e
no artigo 50, incisos I e II, do Decreto nº 99.684/90, o Delegado Regional do Trabalho
representará, sob pena de responsabilidade, ao Ministério Público, para a instauração da
competente ação penal.

 

Art. 160.  O Ministro da Economia, antes de proferir sua decisão, poderá determinar
diligências complementares.

 

Art. 161.  Da decisão do processo será dada ciência às partes interessadas, pelo Delegado
Regional do Trabalho.

 

Art. 162. Após a decisão do processo, o Delegado Regional do Trabalho, se for o caso, no
prazo de quarenta e oito horas, notificará a empresa para o pagamento da multa, no prazo de
dez dias, sob pena de encaminhamento do processo à cobrança judicial.

 

Art. 163.  Da decisão que concluir pela mora contumaz salarial ou do FGTS, será expedida
comunicação ao Ministro da Economia e às autoridades fazendárias locais municipal,
estadual e federal, pelo Delegado Regional do Trabalho.

 

Art. 164. Deixa de ser exigível a certidão prevista no art. 5º do Decreto-Lei n. 368, de 1968,
consoante o disposto no art. 7º-A da Lei nº 11.598, de 3 de dezembro de 2007.

 

Art. 165. As infrações capituladas no arts. 459, § 1º da CLT e 23, § 1º, e incisos da Lei nº
8036/1990, ainda que constatadas em razão de apuração disciplinada por esta Seção,
sujeitam-se às  normas referentes à organização e tramitação dos processos de multas
administrativas e de Notificação de Débito de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e/ou
Contribuição Social expedidas pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. 
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Art. 166. Atendendo aos critérios de conveniência e oportunidade, a Administração poderá
adotar o meio eletrônico para os procedimentos previstos nesta Seção.

 

CAPÍTULO V

 DO REGISTRO PROFISSIONAL

 

Art. 167. A concessão de registros profissionais pela Secretaria Especial de Previdência e
Trabalho obedecerá ao disposto neste capítulo.

 

Art. 168. O atendimento aos cidadãos interessados na solicitação de registros profissionais e
a concessão dos referidos registros serão feitos pelas unidades descentralizadas da
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho.

 

Art. 169. À Coordenação de Identificação e Registro Profissional da Secretaria de Trabalho
compete:

I - coordenar e orientar as atividades relacionadas à concessão de registro profissional;

II - orientar e acompanhar a concessão de registro profissional, de competência das unidades
descentralizadas da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, padronizando os
procedimentos de acordo com a legislação em vigor; e

III - analisar e informar, quando em grau de recurso, os processos de registro profissional.

 

Art. 170. Às unidades descentralizadas da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
compete:

I - coordenar, supervisionar, acompanhar e avaliar a execução das atividades relacionadas à
concessão de registro profissional;

II- processar o cadastramento, controle e emissão de registro profissional, conforme
legislação em vigor;

III - receber e encaminhar à Coordenação de Identificação e Registro Profissional os recursos
contra indeferimento de pedidos de registro profissional; e

IV - emitir certidões de registro profissional.

 

Art. 171. O processamento das atividades de concessão dos registros profissionais será
realizado por meio do Sistema Informatizado de Registro Profissional – Sirpweb, ficando
aprovados os modelos de documentos emitidos pelo sistema.
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Art. 172. Os cidadãos deverão acessar o Sirpweb por meio do endereço eletrônico
http://sirpweb.mte.gov.br/sirpweb/, disponível no sítio eletrônico do Ministério da Economia,
para registrar as solicitações, realizar consultas, acompanhar o andamento da solicitação,
obter informações, acessar e imprimir o cartão de registro profissional.

 

Art. 173. Os servidores lotados nos setores de registro profissional das unidades emissoras
responsáveis pela análise dos pedidos, deverão acessar o Sirpweb por meio do endereço
eletrônico http://sirpweb.mte.gov.br/sirpwebintra/, disponível na Intranet do Ministério da
Economia, para realizar os procedimentos de concessão de registros profissionais.

 

Art. 174. Fica aprovado o modelo de cartão de registro profissional, disposto no Anexo VI
desta Portaria.

 

Seção I

Do Registro de Contratantes de Artistas e de Técnicos em Espetáculos de Diversões e
Músicos

 

Art. 175. A inscrição dos contratantes de artistas e técnicos em espetáculos de diversões e
dos músicos, de que trata a Lei nº 6.533, de 24.05.1978, regulamentada pelo Decreto nº
82.385, de 05.10.1978, será efetuado nas unidades descentralizadas da Secretaria Especial
de Previdência e Trabalho.

§ 1º As unidades mencionadas no caput expedirão Cartão de Inscrição, mediante
requerimento do interessado e apresentação de número de Cadastro de Pessoa Física - CPF
ou de Cadastro Nacional da Pessoas Jurídica – CNPJ, se pessoa física ou jurídica,
respectivamente. 

§ 2º O Cartão de Inscrição substitui, por ocasião do pedido de registro de contrato, as
exigências dispostas no caput deste artigo e obedecerá ao modelo constante do Anexo VII
desta Portaria.

 

Art. 176. As instruções contidas nesta Seção não se aplicam às realizações artísticas que se
constituírem em espetáculos amadoristas, sem fins lucrativos.

 

Seção II

Dos modelos de Contrato de Trabalho e de Nota Contratual para contratação de músicos,
profissionais, artistas e técnicos de espetáculos de diversões

Participa.br http://www.participa.br/secretaria-de-trabalho/secretario-de-trabalho-cons...

48 of 104 17/10/2019 20:23



 

Art. 177. Conforme previsão da Lei nº 6.533, de 24 de maio de 1978, ficam aprovados os
modelos de Instrumentos Contratuais para contratação de músicos, profissionais, artistas e
técnicos de espetáculos de diversões, denominados:

I - Contrato de Trabalho por prazo determinado ou indeterminado (Anexo VIII) ; e

II - Nota Contratual para substituição ou para prestação de serviço caracteristicamente
eventual de músicos, artistas e técnicos de espetáculos de diversões (Anexo IX).

§1º Os modelos citados nos incisos I e II deste artigo serão obrigatórios na contratação
desses profissionais.

§ 2º O Contrato de Trabalho e a Nota Contratual deverão ser devidamente preenchidos na
forma contida nos Anexos VIII e IX desta Portaria, conforme o caso, e constituirão documento
comprobatório de rendimentos do músico, artista ou técnico em espetáculos de diversões
contratado.

 

Art. 178. A Nota Contratual constituirá o instrumento de contrato a ser utilizado em casos de
substituição ou para prestação de serviço caracteristicamente eventual de músico, artista ou
de técnico em espetáculos de diversões, por prazo não superior a 7 (sete) dias consecutivos,
vedada a utilização desse mesmo profissional, nos 60 (sessenta) dias subsequentes, por
essa forma, pelo mesmo empregador.

 

Art. 179. Os Instrumentos Contratuais, conforme modelo aprovado por esta Portaria, poderão
ser disponibilizados aos trabalhadores por suas entidades sindicais representativas e deverão
ser gerados:

I - para contratação de músicos, em quatro vias, sendo:

a) a primeira, que ficará em poder do contratante, a ser disponibilizado à Inspeção do
Trabalho;

b) a segunda, para entrega ao contratado;

c) a terceira, para envio à Ordem dos Músicos do Brasil; e

d) a quarta, para envio à entidade sindical representativa da categoria.

II - para contração de artistas e técnicos em espetáculos de diversões, em três vias, sendo:

a) a primeira, que ficará em poder do contratante, a ser disponibilizado à Inspeção do
Trabalho;

b) a segunda, para entrega ao contratado;

c) a terceira, para envio à entidade sindical representativa da categoria.
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Art. 180. O instrumento contratual celebrado entre pessoas físicas ou jurídicas e Artistas e
Técnicos em Espetáculos de Diversões e Músicos estrangeiros, domiciliados no exterior e
com estada legal no País, será registrado na Coordenação Geral de Imigração Laboral do
Ministério da Justiça e Segurança Pública, como condição de autorização para realização da
atividade artística ou musical contratada.

Parágrafo único. Deferido o pedido de registro e emitida a autorização pelo órgão
competente, o contratante ou procurador habilitado deverá apresentar os respectivos
comprovantes na Superintendência Regional do Trabalho - SRTE de cada Estado onde o
contratado estrangeiro for se apresentar, mais especificamente:

I - na Seção de Fiscalização do Trabalho (SFISC), para as Superintendências Regionais do
Trabalho de SP, RJ, MG e RS);

II - na Seção de Inspeção do Trabalho (SEINT), para as Regionais do Trabalho dos demais
Estados e DF).

 

Art. 181. O não cumprimento dos dispositivos da presente Seção sujeitará os infratores às
sanções previstas em lei.

 

Seção III

Do Técnico em Segurança do Trabalho

 

Art. 182. Esta seção dispõe sobre as atividades e o registro prévio do Técnico de Segurança
do Trabalho, conforme previsto na Lei nº 7.410, de 27 de novembro de 1985. Parágrafo único.
As atividades do Técnico de Segurança do Trabalho são as seguintes:

I - informar o empregador, através de parecer técnico, sobre os riscos existentes nos
ambientes de trabalho, bem como orientá-lo sobre as medidas de eliminação e neutralização;

II - informar os trabalhadores sobre os riscos da sua atividade, bem como as medidas de
eliminação e neutralização;

III - analisar os métodos e os processos de trabalho e identificar os fatores de risco de
acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho e a presença de agentes
ambientais agressivos ao trabalhador, propondo sua eliminação ou seu controle;

IV - executar os procedimentos de segurança e higiene do trabalho e avaliar os resultados
alcançados, adequando-os as estratégias utilizadas de maneira a integrar o processo
prevencionista em uma planificação, beneficiando o trabalhador;

V - executar programas de prevenção de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do
trabalho nos ambientes de trabalho com a participação dos trabalhadores, acompanhando e
avaliando seus resultados, bem como sugerindo constante atualização dos mesmos e
estabelecendo procedimentos a serem seguidos;
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VI - promover debates, encontros, campanhas, seminários, palestras, reuniões, treinamentos e
utilizar outros recursos de ordem didática e pedagógica com o objetivo de divulgar as normas
de segurança e higiene do trabalho, assuntos técnicos, administrativos e prevencionistas,
visando evitar acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho;

VII - executar as normas de segurança referentes a projetos de construção, ampliação,
reforma, arranjos físicos e de fluxos, com vistas à observância das medidas de segurança e
higiene do trabalho, inclusive por terceiros;

VIII - encaminhar aos setores e áreas competentes normas, regulamentos, documentação,
dados estatísticos, resultados de análises e avaliações, materiais de apoio técnico,
educacional e outros de divulgação para conhecimento e auto-desenvolvimento do
trabalhador;

IX - indicar, solicitar e inspecionar equipamentos de proteção contra incêndio, recursos audio-
visuais e didáticos e outros materiais considerados indispensáveis, de acordo com a
legislação vigente, dentro das qualidades e especificações técnicas recomendadas, avaliando
seu desempenho;

X - cooperar com as atividades do meio ambiente, orientando quanto ao tratamento e
destinação dos resíduos industriais, incentivando e conscientizando o trabalhador da sua
importância para a vida;

XI - orientar as atividades desenvolvidas por empresas contratadas, quanto aos
procedimentos de segurança e higiene do trabalho previstos na legislação ou constantes em
contratos de prestação de serviço;

XII - executar as atividades ligadas à segurança e higiene do trabalho utilizando métodos e
técnicas científicas, observando dispositivos legais e institucionais que objetivem a
eliminação, controle ou redução permanente dos riscos de acidentes do trabalho e a melhoria
das condições do ambiente, para preservar a integridade física e mental dos trabalhadores;

XIII - levantar e estudar os dados estatísticos de acidentes do trabalho, doenças profissionais
e do trabalho, calcular a freqüência e a gravidade destes para ajustes das ações
prevencionistas, normas, regulamentos e outros dispositivos de ordem técnica, que permitam
a proteção coletiva e individual;

XIV - articular-se e colaborar com os setores responsáveis pelos recursos humanos,
fornecendo-lhes resultados de levantamentos técnicos de riscos das áreas e atividades para
subsidiar a adoção de medidas de prevenção a nível de pessoal;

XV - informar os trabalhadores e o empregador sobre as atividades insalubres, perigosas e
penosas existentes na empresa, seus riscos específicos, bem como as medidas e alternativas
de eliminação ou neutralização dos mesmos;

XVI - avaliar as condições ambientais de trabalho e emitir parecer técnico que subsidie o
planejamento e a organização do trabalho de forma segura para o trabalhador;

XVII - articular-se e colaborar com os órgãos e entidades ligados à prevenção de acidentes do
trabalho, doenças profissionais e do trabalho; e
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XVIII - participar de seminários, treinamentos, congressos e cursos visando o intercâmbio e o
aperfeiçoamento profissional.

 

Art. 183. O registro profissional será efetivado pelo Setor de Identificação e Registro
Profissional das unidades descentralizadas da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho,
mediante requerimento do interessado, que poderá ser encaminhado pelo sindicato da
categoria. 

Parágrafo único:  O requerimento deverá estar acompanhado dos seguintes documentos: 

I – original e cópia de documento comprobatório do atendimento aos requisitos constantes
nos incisos I, II ou III do artigo 2º da Lei nº 7.410, de 27 de novembro de 1985; 

II – original e cópia da Carteira de Identidade (RG); e 

III – número do comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF).

 

Art. 184. Permanecerão válidos os registros profissionais de técnico de segurança do
trabalho emitidos pela Subsecretaria de Inspeção do Trabalho – SIT até 21 de setembro de
1989.

 

Art. 185. Os recursos interpostos em razão de indeferimento dos pedidos de registro pelas
unidades descentralizadas serão analisados pelas unidades hierárquicas imediatamente
superiores.  

 

 

CAPÍTULO VI  

DOS SISTEMAS E CADASTROS

 

Seção I

Da Relação Anual de Informações Sociais - RAIS

 

 

Art. 186. Ficam aprovadas as instruções para a declaração da Relação Anual de Informações
Sociais - RAIS, instituída pelo Decreto nº 76.900, de 23 de dezembro de 1975, bem como o
Manual de Orientação da RAIS.
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§ 1º O Manual de Orientação do ano-base, será publicado, no mês de janeiro de cada ano, no
portal www.rais.gov.br e trabalho.gov.br.

§ 2º A declaração deverá ser fornecida por meio eletrônico, mediante utilização do programa
gerador de arquivos da RAIS – GDRAIS que poderá ser obtido em um dos endereços
eletrônicos de que trata o § 1º deste artigo.

§ 3º Os estabelecimentos ou entidades que não tiveram vínculos laborais no ano-base
poderão fazer a declaração acessando a opção - RAIS NEGATIVA - on-line - disponível nos
endereços eletrônicos de que trata o § 1º deste artigo.

§ 4º A entrega da RAIS é isenta de tarifa.

 

Art. 187. Estão obrigados a declarar a RAIS: I - empregadores urbanos e rurais, conforme
definido no art. 2º da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e no art. 3º da Lei nº 5.889, de
8 de junho de 1973, respectivamente;

II - filiais, agências, sucursais, representações ou quaisquer outras formas de entidades
vinculadas à pessoa jurídica domiciliada no exterior;

III - autônomos ou profissionais liberais que tenham mantido empregados no ano-base;

IV - órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional dos governos
federal, estadual, do Distrito Federal e municipal;

V - conselhos profissionais, criados por lei, com atribuições de fiscalização do exercício
profissional, e as entidades paraestatais;

VI - condomínios e sociedades civis; e

VII - cartórios extrajudiciais e consórcios de empresas.

§ 1º O estabelecimento inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ que não
manteve empregados ou que permaneceu inativo no ano-base está obrigado a entregar a
RAIS - RAIS NEGATIVA - preenchendo apenas os dados a ele pertinentes.

§ 2º A exigência de apresentação da RAIS NEGATIVA a que se refere o § 1º deste artigo não
se aplica ao Microempreendedor Individual de que trata o art. 18-A, § 1º da Lei Complementar
nº 123/2006.

 

Art. 188. O empregador, ou aquele legalmente responsável pela prestação das informações,
deverá relacionar na RAIS de cada estabelecimento, os vínculos laborais havidos ou em curso
no ano-base e não apenas os existentes em 31 de dezembro, abrangendo:

I - empregados urbanos e rurais, contratados por prazo indeterminado ou determinado;

II - trabalhadores temporários regidos pela Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974;
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III - diretores sem vínculo empregatício para os quais o estabelecimento tenha optado pelo
recolhimento do Fundo de Garantia do tempo de serviço - FGTS;

IV - servidores da administração pública direta ou indireta federal, estadual, do Distrito Federal
ou municipal, bem como das fundações supervisionadas;

V - servidores públicos não-efetivos, demissíveis ad nutum ou admitidos por meio de
legislação especial, não regidos pela CLT;

VI - empregados dos cartórios extrajudiciais;

VII - trabalhadores avulsos, aqueles que prestam serviços de natureza urbana ou rural a
diversas empresas, sem vínculo empregatício, com a intermediação obrigatória do órgão
gestor de mão de obra, nos termos da Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, ou do
sindicato da categoria;

VIII - trabalhadores com contrato de trabalho por prazo determinado, regidos pela Lei nº
9.601, de 21 de janeiro de 1998;

IX - aprendiz contratado nos termos do art. 428 da CLT, regulamentado pelo Decreto nº 5.598,
de 1º de dezembro de 2005;

X - trabalhadores com contrato de trabalho por tempo determinado, regidos pela Lei nº 8.745,
de 9 de dezembro de 1993;

XI - trabalhadores regidos pelo Estatuto do Trabalhador Rural, Lei nº 5.889, de 8 de junho de
1973;

XII - trabalhadores com contrato de trabalho por prazo determinado, regidos por Lei Estadual;

XIII - trabalhadores com contrato de trabalho por prazo determinado, regidos por Lei
Municipal;

XIV - servidores e trabalhadores licenciados;

XV - servidores públicos cedidos e requisitados; e

XVI - dirigentes sindicais.

Parágrafo único. Os empregadores deverão, ainda, informar na RAIS: I - os quantitativos de
arrecadação das contribuições sindicais previstas no art. 545 e seguintes da CLT, nos casos
em que o desconto da contribuição sindical tenha sido prévia e expressamente autorizado
pelos trabalhadores que participem de uma determinada categoria econômica ou
profissional, em favor do sindicato representativo da mesma categoria; II - a entidade sindical
a qual se encontram filiados; e III - os empregados que tiveram desconto de contribuição
associativa, com a identificação da entidade sindical beneficiária.

 

Art. 189. É obrigatória a utilização de certificado digital válido padrão ICP Brasil para a
transmissão da declaração da RAIS por todos os estabelecimentos que possuem a partir de
10 (dez) vínculos, exceto para a transmissão da RAIS Negativa e para os estabelecimentos
que possuem menos de 10 (dez) vínculos.
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Parágrafo único. As declarações poderão ser transmitidas com o certificado digital de pessoa
jurídica, emitido em nome do estabelecimento, ou com certificado digital do responsável pela
entrega da declaração, sendo que este pode ser um CPF ou um CNPJ.

 

Art. 190. O prazo para a entrega da declaração da RAIS será publicado no Manual de
Orientações, conforme art. 186.

§ 1º O prazo de que trata o caput deste artigo não será prorrogado.

§ 2º Vencido o prazo de que trata o caput deste artigo, a declaração da RAIS do ano base
atual e as declarações de exercícios anteriores gravadas no GDRAIS Genérico, disponível nos
endereços eletrônicos de que trata o art. 186, deverão ser transmitidas por meio da Internet.

§ 3º Havendo inconsistências no arquivo da declaração da RAIS que impeçam o
processamento das informações, o estabelecimento deverá reencaminhar cópia do arquivo.

§ 4º As retificações de informações e as exclusões de arquivos poderão ocorrer, sem multa,
até o último dia do prazo estabelecido no caput deste artigo.

 

Art. 191. O Recibo de Entrega poderá ser gerado cinco dias úteis após a entrega da
declaração, utilizando o endereço eletrônico http://www.rais.gov.br - opção "declaração Já
Entregue"/"Impressão de Recibo de Entrega".

 

Art. 192. Para fins de fiscalização do trabalho, a cópia do arquivo e o recibo de entrega da
RAIS devem ser acessados via sistemas internos do Ministério da Economia.  

 

Art. 193. A RAIS de exercícios anteriores deverá ser declarada com a utilização do aplicativo
GDRAIS Genérico e os valores das remunerações deverão ser apresentados na moeda vigente
no respectivo ano-base. Parágrafo único. É obrigatória a utilização de certificado digital válido
padrão ICP Brasil para a transmissão da declaração da RAIS de exercícios anteriores, exceto
para a transmissão da RAIS Negativa.

 

Art. 194. A cópia da declaração da RAIS, de qualquer ano-base, poderá ser solicitada pelo
estabelecimento declarante à Coordenação-Geral de Cadastros, Identificação Profissional e
Estudos, do Ministério da Economia, em Brasília-DF, ou aos seus órgãos regionais.

 

Art. 195. O empregador que não entregar a RAIS no prazo legal ficará sujeito à multa prevista
no art. 25 da Lei nº 7.998, de 1990, a ser cobrada em valores monetários a partir de R$ 425,64
(quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta e quatro centavos), acrescidos de R$ 106,40
(cento e seis reais e quarenta centavos) por bimestre de atraso, contados até a data de
entrega da RAIS respectiva ou da lavratura do auto de infração, se este ocorrer primeiro.
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Parágrafo único. O valor da multa resultante da aplicação do previsto no caput deste artigo,
quando decorrente da lavratura de Auto de infração, deverá ser acrescido de percentuais, em
relação ao valor máximo da multa prevista no art. 25 da Lei nº 7.998, de 1990, a critério da
autoridade julgadora, na seguinte proporção:

I - de 0% a 4% - para empresas com 0 a 25 empregados;

II - de 5% a 8,0% - para empresas com 26 a 50 empregados;

III - de 9% a 12%- para empresas com 51 a 100 empregados;

IV - de 13% a 16,0% - para empresas com 101 a 500 empregados; e

V - de 17% a 20,0% - para empresas com mais de 500 empregados.

 

Art. 196. O empregador que omitir informações ou prestar declaração falsa ou inexata ficará
sujeito à multa prevista no art. 25 da Lei nº 7.998, de 1990, a ser cobrada em valores
monetários a partir de R$ 425,64 (quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta e quatro
centavos), acrescidos de R$ 26,60 (vinte e seis reais e sessenta centavos) por empregado
omitido ou declarado falsa ou inexatamente

 

Art. 197. O valor resultante da aplicação dos arts. 195 e 196 será dobrado se o atraso na
entrega ou correção do erro ou omissão ultrapassar o último dia do ano de exercício para
entrega da RAIS em referência. Art. 198.  As multas previstas nesta Portaria serão aplicadas
em dobro no caso de reincidência, oposição à fiscalização ou desacato à autoridade.

 

Seção II

Do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED

 

Art. 199. Ficam aprovadas as instruções para a prestação de informações pelo empregador,
relativas a movimentações de empregados, para fins do:

I - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, instituído pela Lei nº 4.923, de
23 de dezembro de 1965;

II - Seguro-Desemprego, nos termos do art. 7º, inciso I, e art. 24 da lei nº 7.998, de 11 de
janeiro de 1990.

 

Art. 200. O Aplicativo do CAGED Informatizado - ACI deve ser utilizado para gerar e ou
analisar o arquivo do CAGED, pelas empresas nas quais tenha ocorrido movimentação de
empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.

§ 1º O arquivo gerado deve ser enviado ao Ministério da Economia via Internet.  
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§ 2º Para fins de fiscalização do trabalho, a cópia do arquivo, o recibo de entrega e o Extrato
da Movimentação Processada devem ser acessados via sistemas internos do Ministério da
Economia.  

§ 3º O Extrato da Movimentação Processada estará disponível para impressão, na Internet,
após o dia 20 de cada mês no endereço https://caged.maisemprego.mte.gov.br/portalcaged/,
opção CAGED.

§ 4º As empresas que possuem mais de um estabelecimento devem remeter ao Ministério da
Economia arquivos específicos a cada estabelecimento.

 

Art. 201. É obrigatória utilização de certificado digital válido, padrão ICP Brasil, para a
transmissão das informações de que trata o art. 1º, por todos os estabelecimentos que
possuam dez empregados ou mais no primeiro dia do mês de movimentação.

Parágrafo único. As declarações poderão ser transmitidas com o certificado digital de pessoa
jurídica, emitido em nome do estabelecimento, ou com certificado digital do responsável pela
entrega da declaração, sendo este o e-CPF ou o e-CNPJ.

 

Art. 202. As informações prestadas fora do prazo deverão ser declaradas obrigatoriamente
com a utilização de certificado digital válido.

 

Art. 203. As informações de que trata o inciso I do art. 199 desta Seção deverão ser
prestadas à Secretaria de Trabalho até o dia sete do mês subsequente àquele em que ocorreu
a movimentação de empregados.

 

Art. 204. Para os fins a que se refere o inciso II do art. 199, as informações relativas a
admissões deverão ser prestadas:

I - na data de início das atividades do empregado, quando este estiver em percepção do
Seguro-Desemprego ou cujo requerimento esteja em tramitação;

II - no prazo estipulado em notificação para comprovação do registro do empregado lavrada
em ação fiscal conduzida por Auditor-Fiscal do Trabalho.

§ 1º As informações a que se refere este artigo suprirão os fins referidos no inciso I do art.
199, o que dispensará a obrigação a que se refere o art. 203, relativamente às admissões
informadas.

§ 2º O Ministério da Economia disponibilizará, em seu sítio na Internet, a situação do
trabalhador relativa ao Seguro-Desemprego, para consulta pelo empregador e pelo
responsável designado por este.
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Art. 205. O empregador que não prestar as informações no prazo previsto nos arts. 203 e 204,
omitir informações ou prestar declaração falsa ou inexata, ficará sujeito às multas previstas
na Lei nº 4.923, de 23 de dezembro de 1965.

Parágrafo único. Além das penalidades administrativas, os responsáveis por meios
fraudulentos na habilitação ou na percepção do Seguro-Desemprego serão punidos civil e
criminalmente, nos termos da lei.

 

 

Seção III

Da Classificação Brasileira de Ocupações – CBO

 

 

Art. 206.  Fica aprovada a Classificação Brasileira de Ocupações – CBO - para uso em todo o
território nacional.

§ 1º A Classificação Brasileira de Ocupações - CBO é um sistema de classificação de
ocupações que tem o objetivo de retratar as diversas atividades laborais existentes no país,
de forma padronizada, para fins de levantamentos estatísticos e usos nos registros
administrativos.

§ 2º A Classificação Brasileira de Ocupações é utilizada nos registros administrativos, para
fins classificatórios, sem efeitos de Regulamentação Profissional.

§3º A inclusão de uma ocupação na Classificação Brasileira de Ocupações não implica em
regulamentação da referida profissão.

§ 4º A inclusão de uma ocupação na Classificação Brasileira de Ocupações independe e não
se confunde com a regulamentação da referida profissão.

§5º Os efeitos de uniformização pretendida pelo uso da Classificação Brasileira de
Ocupações são de ordem administrativa e não se estendem às relações de emprego, não
havendo obrigações decorrentes da mudança da nomenclatura do cargo exercido pelo
empregado.

 

Art. 207. Determinar que na inclusão de ocupações na Classificação Brasileira de Ocupações
sejam definidos:

I - Código: código numérico de identificação;

II - Título: nomenclatura pela qual a ocupação é conhecida;
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III - Descrição: descrição textual das principais atividades desenvolvidas na ocupação
agregando-se algumas características do trabalho usualmente necessárias para desenvolvê-
las.

§1º O título de que trata o inciso II admite a definição de múltiplos nomes para a mesma
ocupação sendo os diferentes nomes tratados como sinônimos.

§2º A identificação de níveis de qualificação e educação formal entre as características do
trabalho, na descrição de que trata o inciso III não implica que estas sejam obrigatórias para o
exercício da ocupação.

 

Art. 208.  Autorizar que políticas públicas, registros administrativos e sistemas
governamentais utilizem os códigos, títulos e descrições definidos na Classificação Brasileira
de Ocupações para consecução de seus objetivos. 

Parágrafo único. A Classificação Brasileira de Ocupações não incorporará na definição das
ocupações marcadores ou descrições específicas definidas por políticas públicas, registros
administrativos ou sistemas governamentais.

 

Art. 209. A atualização da Classificação Brasileira de Ocupações será feita de acordo com
metodologia a ser definida pela Coordenação-Geral de Cadastros, Identificação Profissional e
Estudos – CGCIPE, da Subsecretaria de Políticas Públicas e Relações de Trabalho da
Secretaria de Trabalho 

 

Art. 210.  A Classificação Brasileira de Ocupações – CBO, bem como suas atualizações, serão
disponibilizadas no site do Ministério da Economia. 

 

CAPÍTULO VII  

DAS MEDIDAS CONTRA A DISCRIMINAÇÃO NO TRABALHO

 

Art. 211. Este capítulo trata da proibição de práticas discriminatórias e limitativas para
acesso ao trabalho previstas na Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995, na Lei nº 12.984, de 2 de
junho de 2014 e no art. 373-A da Consolidação da Leis do Trabalho – CLT.

Art. 212. É vedado ao empregador na contratação ou na manutenção do emprego do
trabalhador fazer exigência de quaisquer documentos discriminatórios ou obstativos para a
contratação, como teste, exame, perícia, laudo, atestado ou declaração relativos à
esterilização ou a estado de gravidez considerar o sexo, negar emprego ou trabalho em razão
da condição de portador do vírus da imunodeficiência adquirida (HIV) ou considerar a idade, a
cor ou situação familiar como variável determinante para fins de remuneração, formação
profissional e ascensão profissional. 
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Seção I 

Da discriminação contra portadores de HIV/AIDS

 

Art. 213. Esta norma abrange:

I - todos os trabalhadores que atuem sob todas as formas ou modalidades, e em todos os
locais de trabalho, incluindo: a) as pessoas que exercem qualquer emprego ou ocupação; b)
as pessoas em formação, incluindo estagiários e aprendizes; c) os voluntários; d) as pessoas
que estão à procura de um emprego e os candidatos a um emprego; e e) os trabalhadores
despedidos e suspensos do trabalho;

II - todos os setores da atividade econômica, incluindo os setores privado e público e as
economias formal e informal; e

III - as forças armadas e os serviços uniformizados.

 

Art. 214. Os seguintes princípios gerais devem aplicar-se a todas as ações relativas ao HIV e
à Aids no mundo do trabalho:

I - a resposta ao HIV e à Aids deve ser reconhecida como uma contribuição para a
concretização dos direitos humanos, das liberdades fundamentais e da igualdade de gênero
para todos, incluindo os trabalhadores, suas famílias e dependentes;

II - o HIV e a Aids devem ser reconhecidos e tratados como uma questão que afeta o local de
trabalho, a ser incluída entre os elementos essenciais da resposta nacional para a pandemia,
com plena participação das organizações de empregadores e de trabalhadores;

III - não pode haver discriminação ou estigmatização dos trabalhadores, em particular as
pessoas que buscam e as que se candidatam a um emprego, em razão do seu estado
sorológico relativo ao HIV, real ou suposto, ou do fato de pertencerem a regiões do mundo ou
a segmentos da população considerados sob maior risco ou maior vulnerabilidade à infecção
pelo HIV;

IV - a prevenção de todos os meios de transmissão do HIV deve ser uma prioridade
fundamental;

V - os trabalhadores, suas famílias e seus dependentes necessitam ter acesso a serviços de
prevenção, tratamento, atenção e apoio em relação a HIV e Aids, e o local de trabalho deve
desempenhar um papel relevante na facilitação do acesso a esses serviços;

VI - a participação dos trabalhadores e o seu envolvimento na concepção, implementação e
avaliação dos programas nacionais sobre o local de trabalho devem ser reconhecidos e
reforçados;
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VII - os trabalhadores devem beneficiar-se de programas de prevenção do risco específico de
transmissão pelo HIV no trabalho e de outras doenças transmissíveis associadas, como a
tuberculose;

VIII - os trabalhadores, suas famílias e seus dependentes devem gozar de proteção da sua
privacidade, incluindo a confidencialidade relacionada ao HIV e à Aids, em particular no que
diz respeito ao seu próprio estado sorológico para o HIV;

IX - nenhum trabalhador pode ser obrigado a realizar o teste de HIV ou revelar seu estado
sorológico para o HIV;

X - as medidas relativas ao HIV e à Aids no mundo do trabalho integram todas as políticas
relacionadas ao trabalho; e

XI - proteção dos trabalhadores em ocupações particularmente expostas ao risco de
transmissão do HIV.

 

Art. 215. Na elaboração de suas normas, políticas e programas, a Secretaria de Trabalho
deverá considerar o Repertório de Recomendações Práticas da OIT sobre o HIV/Aids e o
Mundo do Trabalho, de 2001 e suas revisões posteriores, os outros instrumentos pertinentes
da OIT e demais diretrizes internacionais adotadas sobre o assunto.

 

Art. 216. O estado sorológico de HIV, real ou suposto, não pode ser motivo de qualquer
discriminação para a contratação ou manutenção do emprego, ou para a busca da igualdade
de oportunidades compatíveis com as disposições da Convenção sobre Discriminação
(Emprego e Ocupação), de 1958.

 

Art. 217. O estado sorológico de HIV, real ou suposto, não pode ser causa de rompimento da
relação de trabalho. Parágrafo único. As ausências temporárias do trabalho por motivo de
doença ou para prestar cuidados relacionadas ao HIV e à Aids devem ser tratadas da mesma
maneira que as ausências por outros motivos de saúde.

 

Art. 218. Às pessoas com doenças relacionadas ao HIV não deve ser negada a possibilidade
de continuar a realizar seu trabalho enquanto são clinicamente aptas a fazê-lo, mediante
acomodações razoáveis sempre que necessário.

Parágrafo único. Devem ser estimuladas medidas para realocar essas pessoas em atividades
razoavelmente adaptadas às suas capacidades, apoiada sua requalificação profissional para
o caso de procurarem outro trabalho ou facilitar o seu retorno ao trabalho.

 

Art. 219. Deverão ser tomadas medidas no local de trabalho, ou através dele, para reduzir a
transmissão do HIV e atenuar o seu impacto, tais como:
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I - garantir o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais;

II - assegurar a igualdade de gênero;

III - garantir ações para prevenir e proibir a violência e o assédio no local de trabalho;

IV - promover a participação ativa de mulheres e homens na resposta ao HIV e à Aids;

V - promover o envolvimento de todos os trabalhadores, independentemente da sua
orientação sexual ou porque façam ou não parte de grupos vulneráveis;

VI - garantir a efetiva confidencialidade dos dados pessoais, inclusive dos dados médicos.

 

Art. 220. As estratégias de prevenção devem ser adaptadas aos ambientes e processos de
trabalho, além de levar em consideração aspectos econômicos, sociais, culturais e de gênero.

 

Art. 221. Os programas de prevenção devem garantir:

I - informações relevantes, oportunas e atualizadas a todos, em um formato e linguagem
culturalmente adequados, mediante os diferentes canais de comunicação disponíveis;

II - programas de educação abrangente, de modo a ajudar homens e mulheres a compreender
e reduzir o risco de todas as formas de infecção pelo HIV, inclusive a transmissão de mãe
para filho, e entender a importância da mudança de comportamentos de risco associados à
infecção;

III - medidas efetivas de segurança e saúde no trabalho;

IV - medidas para incentivar os trabalhadores a conhecer o seu próprio estado sorológico,
mediante aconselhamento e teste voluntário; particular preservativos masculinos e femininos
e, quando adequado, informações sobre seu uso correto, além do acesso a medidas de
profilaxia pós-exposição;

V - orientação quanto a medidas para reduzir comportamentos de alto risco, inclusive dos
grupos mais expostos a risco, com vistas a diminuir a incidência do HIV.

 

Art. 222. Os testes diagnósticos devem ser verdadeiramente voluntários e livres de qualquer
coerção, respeitando as diretrizes internacionais em matéria de confidencialidade,
aconselhamento e consentimento.

 

Art. 223. Caracteriza-se como prática discriminatória exigir aos trabalhadores, incluindo os
migrantes, às pessoas que procuram emprego e aos candidatos a trabalho, testes para HIV
ou quaisquer outras formas de diagnóstico de HIV.

Participa.br http://www.participa.br/secretaria-de-trabalho/secretario-de-trabalho-cons...

62 of 104 17/10/2019 20:23



§ 1º Não será permitida, de forma direta ou indireta, nos exames médicos por ocasião da
admissão, mudança de função, avaliação periódica, retorno, demissão ou outros ligados à
relação de emprego, a testagem do trabalhador quanto ao HIV. 

§ 2º O disposto no § 1º deste artigo não obsta que campanhas ou programas de prevenção
da saúde estimulem os trabalhadores a conhecer seu estado sorológico quanto ao HIV por
meio de orientações e exames comprovadamente voluntários, sem vínculo com a relação de
trabalho e sempre resguardada a privacidade quanto ao conhecimento dos resultados.

 

Art. 224. Os resultados dos testes de HIV devem ser confidenciais e não devem comprometer
o acesso ao emprego, a estabilidade, a segurança no emprego ou oportunidades para o
avanço profissional.

 

Art. 225. Os trabalhadores, incluindo os migrantes, os desempregados e os candidatos a
emprego, não devem ser coagidos a fornecer informações relacionadas ao HIV sobre si
mesmos ou outros.

 

Art. 226. O trânsito dos trabalhadores migrantes ou daqueles que pretendem migrar em
função do emprego não deve ser impedido com base no seu status sorológico para o HIV, real
ou suposto.

 

Art. 227. O ambiente de trabalho deve ser seguro e salubre, a fim de prevenir a transmissão
do HIV no local de trabalho.

 

Art. 228. As ações de segurança e saúde destinadas a prevenir a exposição dos
trabalhadores ao HIV no trabalho devem incluir precauções universais, medidas de prevenção
de riscos e acidentes, tais como medidas relacionadas à organização do trabalho e ao
controle de técnicas e práticas de trabalho; equipamentos de proteção individual, quando for
apropriado; medidas de controle ambiental e profilaxia pós-exposição; e outras medidas de
segurança para minimizar o risco de infecção pelo HIV e a tuberculose, especialmente em
profissões de maior risco, como as do setor da saúde.

 

Art. 229. Quando existir a possibilidade de exposição ao HIV no local de trabalho, os
trabalhadores devem receber informação e orientação sobre os modos de transmissão e os
procedimentos para evitar a exposição e a infecção.

 

Art. 230. As medidas de sensibilização devem enfatizar que o HIV não é transmitido por
simples contato físico e que a presença de uma pessoa vivendo com HIV não deve ser
considerada como uma ameaça no local de trabalho.
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Art. 231. As práticas discriminatórias referidas nesta norma são passíveis das sanções
previstas na Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995 e na Lei 12.984, de 2 de junho de 2014.

 

CAPÍTULO VIII

 DO TRABALHO ESCRAVO

 

Seção I

Das condições análogas à escravidão

 

Art. 232. Considera-se em condição análoga à de escravo o trabalhador submetido, de forma
isolada ou conjuntamente, a: 

I – trabalho forçado;

II – jornada exaustiva;

III – condição degradante de trabalho;

IV – restrição, por qualquer meio, de locomoção em razão de dívida contraída com
empregador ou preposto, no momento da contratação ou no curso do contrato de trabalho; ou

V – retenção no local de trabalho em razão de: a) cerceamento do uso de qualquer meio de
transporte; b) manutenção de vigilância ostensiva; ou c) apoderamento de documentos ou
objetos pessoais.

Parágrafo único. O trabalho realizado em condição análoga à de escravo, sob todas as
formas, constitui atentado aos direitos humanos fundamentais e à dignidade do trabalhador,
sendo dever do Auditor-Fiscal do Trabalho combater a sua prática.

 

Art. 233. Para os fins previstos neste Capítulo:

I – trabalho forçado é aquele exigido sob ameaça de sanção física ou psicológica e para o
qual o trabalhador não tenha se oferecido ou no qual não deseje permanecer
espontaneamente;

II – jornada exaustiva é toda forma de trabalho, de natureza física ou mental, que, por sua
extensão ou por sua intensidade, acarrete violação de direito fundamental do trabalhador,
notadamente os relacionados a segurança, saúde, descanso e convívio familiar e social;

III – condição degradante de trabalho é qualquer forma de negação da dignidade humana
pela violação de direito fundamental do trabalhador, notadamente os dispostos nas normas
de proteção do trabalho e de segurança, higiene e saúde no trabalho;
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IV – restrição, por qualquer meio, da locomoção do trabalhador em razão de dívida é a
limitação ao direito fundamental de ir e vir ou de encerrar a prestação do trabalho, em razão
de débito imputado pelo empregador ou preposto ou da indução ao endividamento com
terceiros;

V – cerceamento do uso de qualquer meio de transporte é toda forma de limitação ao uso de
meio de transporte existente, particular ou público, possível de ser utilizado pelo trabalhador
para deixar local de trabalho ou de alojamento;

VI – vigilância ostensiva no local de trabalho é qualquer forma de controle ou fiscalização,
direta ou indireta, por parte do empregador ou preposto, sobre a pessoa do trabalhador que o
impeça de deixar local de trabalho ou alojamento; e

VII – apoderamento de documentos ou objetos pessoais é qualquer forma de posse ilícita do
empregador ou preposto sobre documentos ou objetos pessoais do trabalhador.

§1º Os conceitos estabelecidos neste artigo serão observados para fins de concessão de
seguro-desemprego, conforme o disposto na Lei nº 10.608, de 20 de dezembro de 2002 e
na resolução nº 306, de 06 de novembro de 2002, do Conselho Deliberativo do Fundo de
Amparo ao Trabalhador – CODEFAT, bem como para inclusão de administrados no Cadastro
de Empregadores que tenham submetido trabalhadores à condição análoga à de escravo,
estabelecido pela Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH nº 4, de 11 de maio de 2016.

§2º Os conceitos estabelecidos neste artigo deverão ser observados pelo Auditor-Fiscal do
Trabalho em qualquer ação fiscal direcionada para erradicação do trabalho em condição
análoga à de escravo ou em ações fiscais em que for identificada condição análoga à de
escravo, independentemente da atividade laboral, seja o trabalhador nacional ou estrangeiro,
inclusive quando envolver a exploração de trabalho doméstico ou de trabalho sexual.

 

Art. 234. Aplica-se o disposto neste Capítulo aos casos em que o Auditor-Fiscal do Trabalho
identifique tráfico de pessoas para fins de exploração de trabalho em condição análoga à de
escravo, desde que presente qualquer das hipóteses previstas no art. 2º desta Portaria.

Parágrafo Único. Considera-se tráfico de pessoas para fins de exploração de trabalho em
condição análoga à de escravo o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou
o acolhimento de pessoas, recorrendo à ameaça ou uso da força ou a outras formas de
coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou à situação de
vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o
consentimento de uma pessoa que tenha autoridade sobre outra.

 

Seção II

Da fiscalização
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Art. 235. A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, bem como suas unidades
descentralizadas, deverão prover a Inspeção do Trabalho de todos os recursos necessários
para a fiscalização e combate ao trabalho em condições análogas às de escravo, cujo
combate será prioritário em seus planejamentos e ações.

 

Art. 236. As ações fiscais para erradicação do trabalho em condição análoga à de escravo
serão planejadas e coordenadas pela Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, que as realizará
diretamente, por intermédio das equipes do Grupo Especial de Fiscalização Móvel, e pelas
unidades descentralizadas da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, por meio de
grupos ou equipes de fiscalização.

§ 1º A Subsecretaria de Inspeção do Trabalho e as unidades descentralizadas da Secretaria
Especial de Previdência e Trabalho priorizarão em seus planejamentos a realização de ações
fiscais para a identificação e libertação de trabalhadores submetidos ao regime de trabalho
forçado e à condição análoga à de escravo. 

§ 2º As ações fiscais previstas no caput deverão prever a  participação de representantes da
Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar Ambiental, Polícia Militar, Polícia
Civil, ou outra autoridade policial que garanta a segurança da fiscalização.

 

Art. 237. Com vistas a proporcionar o acolhimento de trabalhador submetido a condição
análoga à de escravo, seu acompanhamento psicossocial e o acesso a políticas públicas, o
Auditor-Fiscal do Trabalho deverá, no curso da ação fiscal:

I – promover a articulação necessária para a emissão de documentos de identificação
pessoal do trabalhador, caso ele não a possua;

II – orientar os trabalhadores a realizar sua inscrição no Cadastro Único da Assistência Social,
sempre que possível encaminhando-os para o órgão local responsável pelo cadastramento;

III – comunicar por escrito a constatação de trabalhadores submetidos a condição análoga à
de escravo ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS mais
próximo ou, em caso de inexistência, ao órgão gestor responsável pela política de assistência
social local, solicitando o atendimento às vítimas; e

IV – comunicar aos demais órgãos ou entidades da sociedade civil eventualmente existentes
na região voltados para o atendimento de vítimas de trabalho análogo ao de escravo.

§ 1º Os procedimentos previstos nos incisos III e IV não serão adotados quando implicarem
risco ao trabalhador. §

2º Caso se verifique que os procedimentos previstos nos incisos III e IV implicam risco de
prejuízo ao sigilo da fiscalização, o Auditor-Fiscal do Trabalho poderá adotá-los ao final da
ação.
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Art. 238. A identificação de trabalho em condição análoga à de escravo em qualquer ação
fiscal ensejará a adoção dos procedimentos previstos no art. 2º−C, §§ 1º e 2º, da Lei nº
7.998, de 11 de janeiro de 1990, devendo o Auditor-Fiscal do Trabalho resgatar o trabalhador
que estiver submetido a essa condição e emitir o Requerimento do Seguro-Desemprego do
Trabalhador Resgatado.

 

Art. 239. Nos termos da legislação vigente, o trabalhador resgatado terá direito à percepção
de três parcelas de seguro-desemprego, devendo para tanto haver comprovação da condição
análoga à de escravo por ação fiscal efetuada por Auditores-Fiscais do Trabalho.

 

Art. 240. O Auditor-Fiscal do Trabalho deverá fornecer ao trabalhador resgatado uma via do
Requerimento do Seguro-Desemprego do Trabalhador Resgatado - RSDTR, devidamente
preenchido, observando:

I - uma via do Requerimento do Seguro-Desemprego do Trabalhador Resgatado será
encaminhada à Coordenação-Geral de Gestão de Benefícios para processamento e, quando
couber, inscrição do trabalhador no Programa de Integração Social - PIS;

II - quando for reconhecido o vínculo empregatício, os dados para preenchimento do
Requerimento do Seguro-Desemprego do Trabalhador Resgatado serão fornecidos pelo
empregador; e

III - quando não houver o reconhecimento do vínculo empregatício e não ocorrer a anotação
na CTPS pelo empregador, o Auditor-Fiscal do Trabalho preencherá o Requerimento do
Seguro-Desemprego do Trabalhador Resgatado com os dados disponíveis do trabalhador,
contendo obrigatoriamente, aqueles referentes ao nome da mãe, data do nascimento e
endereço do trabalhador resgatado. 

 

Art. 241. Os casos de trabalhadores estrangeiros em situação de vulnerabilidade, vítimas de
tráfico de pessoas e/ou de trabalho análogo ao de escravo deverão ser encaminhados para
concessão de sua residência permanente no território nacional, de acordo com o que
determinam art. 30 da Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017, e a Resolução Normativa nº 122,
de 3 de agosto de 2016, do Conselho Nacional de Imigração – CNIg.

§ 1º O Auditor-Fiscal do Trabalho responsável pelo resgate deverá solicitar à Chefia de
Fiscalização o encaminhamento desses casos à Divisão de Fiscalização para Erradicação do
Trabalho Escravo da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, para que o Ministério da Justiça
e Segurança Pública seja oficiado para providenciar a concessão da residência permanente
de que trata o caput deste artigo.  

§ 2º A solicitação de que trata o § 1º será devidamente instruída com pedido de autorização
imediata de residência permanente formulado pelo Auditor-Fiscal do Trabalho responsável
pelo resgate.
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Art. 242. Quando o Auditor-Fiscal do Trabalho identificar a ocorrência de uma ou mais
hipóteses previstas no art. 233, deverá lavrar auto de infração conclusivo a respeito da
constatação de trabalho em condição análoga à de escravo, descrevendo de forma
circunstanciada e pormenorizada os fatos que fundamentaram a caracterização.

Parágrafo Único. A Subsecretaria de Inspeção do Trabalho adotará as providências
necessárias para a identificação dos autos de infração lavrados de forma conjunta.

 

Art. 243. Da lavratura do auto de infração pelo Auditor-Fiscal do Trabalho com base na
Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH nº 4, de 2016, assegurar-se-á ao administrado o
exercício do contraditório e da ampla defesa, na forma do que determinam o art. 5º, LIV e LV,
da Constituição Federal e a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

 

Art. 244. Constatada situação de grave e iminente risco à segurança e à saúde do trabalhador
por Auditor-Fiscal do Trabalho, deverá ser realizado, de forma imediata, o embargo ou a
interdição, observada a NR-03 instituída pela Portaria SEPRTnº 1.068, de 23 de setembro de
2019, bem como adotadas as demais medidas previstas em lei.

 

Art. 245. Verificado pelo Auditor-Fiscal do Trabalho o não recolhimento do FGTS e/ou
Contribuição Social, deverá ser emitida Notificação de Débito de FGTS e Contribuição Social –
NDFC. 

 

Art. 246. Os procedimentos de fiscalização de que trata este Capítulo serão disciplinados pela
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho.

 

Subseção I

Do Relatório de Fiscalização

 

Art. 247. O Auditor-Fiscal do Trabalho deverá obrigatoriamente providenciar a elaboração de
Relatório de Fiscalização nas situações em que for identificada a prática de quaisquer dos
tipos infracionais previstos no art. 233 deste Capítulo. 

§ 1º O Relatório de Fiscalização conterá, entre outras, as seguintes informações: I -
identificação do estabelecimento; II – identificação do proprietário do estabelecimento;  III -
número de trabalhadores alcançados pela ação fiscal; IV - número de trabalhadores
registrados na ação fiscal;  V - número de trabalhadores resgatados; VI - valor bruto das
rescisões, valor líquido recebido pelos trabalhadores;  VII – cópias dos autos de infração
lavrados; e VIII – cópias dos Termos de Apreensão de Documentos emitidos, com cópias e
eventuais prisões efetuadas;
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§ 2º No Relatório de Fiscalização o Auditor-Fiscal do Trabalho descreverá de forma detalhada,
quando aplicável ao caso:  I - a ausência de registro do vínculo empregatício dos
trabalhadores;  II - a forma de recrutamento de trabalhadores; III - o não pagamento de
salários; IV - o regime de servidão por dívidas; V - a existência de segurança armada e/ou
notícias de pressões e violências por parte do empregador ou preposto; IV - o isolamento da
propriedade rural em relação a vilas; V - os pontos de acesso a transporte público; VI - o não
fornecimento de água potável; VII - o não fornecimento de alojamentos adequados; e  VIII - as
condições gerais de saúde e segurança.

 

Art. 248. O Relatório de Fiscalização deverá ser elaborado em até cinco dias úteis após o
término da ação fiscal e será encaminhado à Chefia da Fiscalização para imediata remessa à
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho.

Art. 249. O Relatório de Fiscalização em que houver a caracterização do trabalho em
condições análogas às de escravo será disponibilizado ao autuado, ou a qualquer
interessado, após solicitação endereçada à Chefia de Fiscalização da Superintendência
Regional do Trabalho responsável pela circunscrição em que foi constatado o ilícito.

Parágrafo Único. A Subsecretaria de Inspeção do Trabalho encaminhará os Relatórios de
Fiscalização em que houver a caracterização do trabalho em condições análogas às de
escravo ao Ministério Público Federal para as providências cabíveis no âmbito de sua
competência.

 

Seção III

Da divulgação do Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a
condições análogas à de escravo

 

Art. 250. O Cadastro de Empregadores previsto na Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH nº
4, de 2016, será divulgado no sítio institucional do Ministério da Economia, contendo a
relação dos administrados autuados em ação fiscal em que tenham sido identificados
trabalhadores submetidos a condições análogas à de escravo.

§ 1º A inclusão do empregador somente ocorrerá após a prolação de decisão administrativa
irrecorrível de procedência do auto de infração lavrado na ação fiscal em razão da
constatação de submissão de trabalhadores em condições análogas à de escravo.

§ 2º A organização e divulgação do Cadastro ficará a cargo da Divisão de Fiscalização para
Erradicação do Trabalho Escravo da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, cuja divulgação
será realizada na forma do caput.

§ 3º A Assessoria de Comunicação e demais órgãos da Secretaria Especial de Previdência e
Trabalho deverão garantir todos os meios necessários para que a Subsecretaria de Inspeção
do Trabalho possa realizar a divulgação do Cadastro prevista no caput e no art. 2º da Portaria
Interministerial MTPS/MMIRDH nº 4, de 2016.
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CAPÍTULO IX 

DA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS

 

Art. 251. Este Capítulo dispõe sobre a mediação de conflitos coletivos de natureza trabalhista,
conforme o disposto no Decreto nº 1.572, de 28 de julho de 1995.

 

Art. 252. Frustrada a negociação direta, as partes, em comum acordo, poderão requerer à
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia a designação de
mediador para a composição do conflito.

Parágrafo único. Entende-se frustrada a negociação após esgotados os seguintes
procedimentos:

I – apresentação ou recebimento da pauta de reivindicações;

II – análise da pauta pela representação patronal;

III – realização da primeira reunião ou rodada de negociação direta;

IV – inexistência de consenso entre as partes sobre o conteúdo total ou parcial da pauta de
reivindicações.

 

Art. 253. A parte que se considerar sem as condições adequadas para, em situação de
equilíbrio, participar da negociação direta, poderá requerer à Secretaria Especial de
Previdência e Trabalho a designação de mediador para início do processo de negociação.

 

Art. 254. O exercício da mediação integra o processo de negociação coletiva de trabalho e
visa a oferecer às partes informações sobre os efeitos e consequências do conflito, formular
propostas ou recomendações às representações em litígio e estimulá-las à solução aceitável.

 

Art. 255. As funções conciliadora e mediadora da Secretaria Especial de Previdência e
Trabalho nas negociações serão exercidas pelos Delegados Regionais do Trabalho, os quais
poderão delegá-las a servidor da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho.

Parágrafo único. Sempre que julgar necessário, o Subsecretário de Relações de Trabalho e
Políticas Públicas da Secretaria de Trabalho poderá exercer as funções de conciliação ou de
mediação nos conflitos coletivos de trabalho.
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Art. 256. As entidades sindicais e as empresas interessadas na conciliação ou na mediação
encaminharão pedido por escrito contendo a matéria ou pauta de reivindicação a ser
discutida.

Parágrafo único. As unidades descentralizadas da Secretaria Especial de Previdência e
Trabalho atenderão às solicitações que versarem sobre interesses coletivos de categorias ou
de empregados de uma ou mais empresas.

 

Art. 257. Autuado o pedido, será expedida comunicação aos interessados contendo a
designação do dia, local e hora para a mesa-redonda.

§ 1º A data da mesa-redonda será fixada pelo Delegado Regional do Trabalho, levando em
consideração a gravidade do conflito e a urgência na busca da solução conciliatória.

§ 2º. Na ocorrência de greve, a convocação para negociação será feita de ofício, tão logo o
Delegado Regional do Trabalho tome conhecimento do fato.

 

Art. 258. Na mesa-redonda, o Sindicato deverá ser representado por seu presidente ou por
diretores e a empresa, por seu titular, diretor ou preposto com poderes para negociar, os quais
se farão acompanhados por advogado.

 

Art. 259. O não-comparecimento de uma das partes implicará na lavratura do termo de
ausência, facultando-se ao interesse a instauração do dissídio coletivo.

 

Art. 260. O presidente da mesa-redonda poderá determinar às partes que prestem as
informações consideradas necessárias à elucidação dos fatos. Art. 261. Realizada a mesa-
redonda, será lavrada ata em tantas vias quantas necessárias, a qual deverá conter: I -
número do processo;

II - data e local da realização da mesa-redonda;

III - identificação das partes, nome dos seus representantes, com a indicação dos respectivos
cargos;

IV - especificação das cláusulas em que houve acordo entre as partes;

V - requerimento e informações;

VI - cláusulas em que não houve acordo;

VII - assinaturas das partes.

Parágrafo único. O original da ata permanecerá no processo, sendo entregue cópia aos
participantes da mesa-redonda.
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Art. 262. Não alcançando o entendimento entre as partes e esgotado o prazo de 30 dias
previsto no art. 5º do Decreto nº 1.572, de 28 de julho de 1995, o mediador concluirá o
processo de negociação e lavrará a ata contendo as causas motivadoras do conflito e as
reivindicações de natureza econômica. Parágrafo único. A ata de que cogita este artigo
abordará, também, o comportamento ético das partes no curso da negociação.

 

Art. 263. As Delegacias Regionais do Trabalho manterão serviço de acompanhamento das
negociações coletivas, informando seus resultados, mensalmente, à Secretaria de Trabalho.

 

CAPÍTULO
VIII

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

 

Art. 264. Ficam as empresas ou empregadores, sujeitos à inspeção do trabalho, obrigados a
manter um livro de " Inspeção do Trabalho", de acordo com as seguintes especificações: 

I - o livro deverá ser encadernado, em cor escura, tamanho 22 x 33 cm;

II - conterá o livro 100 (cem) folhas numeradas tipograficamente, em papel branco

 acetinado, encorpado e pautado, conforme modelo nº 1, que acompanha esta Portaria; 

III - as folhas 1 (um) e 100 (cem), conterão, respectivamente, os termos de abertura e
encerramento, efetuados pela empresa ou empregador, conforme modelo nº 2 e 3. 

 

Art. 265. As empresas ou empregadores que mantiverem mais de um estabelecimento, filial
ou sucursal, deverão possuir tantos livros "Inspeção do Trabalho" quantos forem seus
estabelecimentos. 

 

Art. 266. A microempresas e as empresas de pequeno porte são dispensadas da posse do
Livro de Inspeção do Trabalho.

 

Art. 267. O Termo do Registro da Inspeção do Trabalho deverá ser lavrado pelo Auditor-Fiscal
do Trabalho que proceder à visita. 

§ 1º Quando mais de um auditor fizer a visita, um deles se encarregará da lavratura do Termo,
assinando-o ambos.

§ 2º Nesse Termo deverão ficar consignadas todas as irregularidades encontradas no
estabelecimento visitado, relacionando-as nos itens, que se contêm no corpo do mesmo.
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§ 3º Quando da visita procedida não for encontrada qualquer irregularidade, o Auditor-Fiscal
do Trabalho riscará no corpo do Termo todas as linhas em branco.

 

Art. 268.  Salvo disposição legal em contrário, as ações da Secretaria de Trabalho que
necessitarem de atestados, de certidões ou de outros documentos comprobatórios da
regularidade do cumprimento de obrigações trabalhistas que constem em base de dados
oficial da Administração Pública federal deverão obtê-los diretamente nas bases geridas pela
Secretaria de Trabalho ou da entidade responsável pela base de dados, e não poderão exigi-
los do empregador ou do empregado.

 

Art. 269. O empregador poderá utilizar controle único e centralizado dos documentos sujeitos
à inspeção do trabalho, à exceção do registro de empregados, do registro de horário de
trabalho e do Livro de Inspeção do Trabalho, que deverão permanecer em cada
estabelecimento.

Parágrafo único. A exibição dos documentos passíveis de centralização deverá ser feita no
prazo de 8 (oito) dias.

 

Art. 270.  Revogam-se as seguintes Portarias:
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I - Portaria MTE nº 41, de 28 de março de 2007; II - Portaria MTb nº 44 de 16 de janeiro de
1997; III - Portaria MTE nº 210, de 29 de abril de 2008; IV - Portaria SPPE nº 3, de 26 de janeiro
de 2015; V - Portaria SPPE nº 85, de 18 de junho de 2018; VI -Portaria SPPE nº 193, de 24 de
setembro de 2018; VII -Portaria SES nº 2, de 3 de abril de 1987; VIII - Portaria SPPE nº 153, de
20 de novembro de 2017; IX - Portaria MTE nº 369, de 13 de março de 2013; X - Portaria MTE
nº 699, de 28 de maio de 2015; XI - Portaria MTb nº 349, de 23 de maio de 2018; XII - Portaria
MTb nº 384, de 19 de junho de 1992; XIII - Portaria MTE nº 1.964, de 01 de dezembro de 1999;
XIV - Portaria MTE nº 1.510, de 21 de agosto de 2009; XV -Portaria MTE nº 2.233, de 17 de
novembro de 2009; XVI - Portaria MTE nº 373, de 25 de fevereiro de 2011; XVII - Portaria MTE
nº 1.979, de 30 de setembro de 2011; XVIII - Portaria MTE nº 2.686, de 27 de dezembro de
2011; XIX -Portaria MTE nº 793, de 27 de abril de 2011; XX - Portaria MTE nº 101, de 13 de
janeiro de 2012; XXI - Portaria MTE nº 945, de 08 de julho de 2015; XXII - Portaria MTPS nº
417, de 10 de junho de 1966; XXIII - Portaria MTE nº 1.095, de 19 de maio de 2010; XXIV -
Portaria MTE nº 702, de 28 de maio de 2015; XXV - Portaria MTE nº 366, de 16 de setembro
de 2002; XXVI - Portaria MTb nº 1.061, de 1 de novembro de 1996; XXVII - Portaria MTE nº
1.166, de 18 de agosto de 2015; XXVIII - Portaria MTPS nº 89, de 22 de janeiro de 2016; XXIX -
Portaria MTb nº 3.346, de 30 de setembro de 1985; XXX - Portaria MTb nº 656, de 22 de
agosto de 2018; XXXI - Portaria MTb nº 3.275, de 21 de setembro de 1989; XXXII - Portaria
MTE nº 262, de 29 de maio de 2008; XXXIII - Portaria ME nº 39, de 14 de fevereiro de 2019;
XXXIV -    Portaria MTE nº 14, de 10 de fevereiro de 2006; XXXV - Portaria MTE nº 688, de 24
de abril de 2009; XXXVI -    Portaria MTE nº 1.129, de 23 de julho de 2014; XXXVII - Portaria
MTE nº 397, de 09 de outubro de 2002; XXXVIII - Portaria MTE nº 1.927, de 10 de dezembro de
2014; XXXIX -    Portaria MTE nº 1.246, de 28 de maio de 2010; XL - Portaria MTb nº 1.293, de
28 de dezembro de 2017; XLI - Portaria MTE nº 1.153, de 13 de outubro de 2003; XLII -
Portaria MTb nº 3.158, de 18 de maio de 1971;  XLIII - Portaria MTb nº 3.122, de 05 de julho de
1988; XLIV - Portaria MTb nº 3.097, de 17 de maio de 1988; XLV - Portaria MTb nº 817, de 30
de agosto de 1995; XLVI - Portaria MTPS nº 3.626, de 13 de novembro de 1991; XLVII -
Portaria MTE nº 1.987, de 18 de agosto de 2010; XLVIII - Portaria MTE nº 1.001, de 06 de maio
de 2010;  XLIX - Portaria MTE nº 1.752, de 31 de agosto de 2011; L - Portaria MTE nº 234, de
17 de fevereiro de 2014.

Art. 271. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

ANEXO I – MODELO CTPS para Brasileiros

Vide Portaria MTb nº 44 de 16/01/1997

 

ANEXO II – MODELO CTPS para Estrangeiros

Vide Portaria MTb nº 44 de 16/01/1997

 

ANEXO III - Modelos de convênio para descentralização da emissão de CTPS

1. 
Modelo para emissão de CTPS Manual
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ACORDO DE COOPERAÇÃO ME/SRTE - ........../Nº........../20..

 

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM A SUPERINTENDÊNCIA
REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO - SRTE DO ESTADO..................... E A
............................... VISANDO A DESCENTRALIZAÇÃO DA ATIVIDADE DE EMISSÃO DE
CTPS, DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA PORTARIA Nº.......... DE .......
.......DE 20...

Processo nº

Aos.......... dias do mês de.......... de mil novecentos e noventa e nove, de um lado a
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego
de...............................................situada.............................................., representada neste ato
pelo Superintendente, Sr,............................................, portador do CPF nº........................., CI
nº......................., expedida pela............, no uso de suas atribuições que o cargo lhe
confere face (ATO NORMATIVO)..................., daqui por diante denominado simplesmente
SRTE/UF, e de outro lado, a (o)..............................................., inscrito no CGC/MEFP, sob o
nº....................., neste ato representada pelo Sr......................................, portador do CPF
nº.................. e da CI nº................., expedida pela.................................., no uso das
atribuições que lhe confere o (ATO DE NOMEAÇÃO) datado de.............. ou (ATO
NORMATIVO) de....................., respectivamente, daqui por diante denominado
simplesmente........................, tendo entre si, justo e acordado, resolvem celebrar o
presente ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, sujeitando-se, no que couber, às
disposições contidas na Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, mediante as seguintes
cláusulas e condições:

 

Cláusula primeira. DO OBJETO

O presente Acordo de Cooperação tem por objeto, delegar poderes para emissão de
Carteira de Trabalho e Previdência Social-CTPS, ao (a) (NOME DO ÓRGÃO) conforme os
requisitos expressos no art. 14 e seguintes da CLT, com as alterações previstas pelo
Decreto-Lei nº 229, de 28.02.1967, nº 926, de 10.10.1969, Lei nº 5.686, de 03.08.1971 e
da Lei nº 8.260, de 12.12.1991, além das normas e instruções pertinentes, emitidas pela
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho.

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

Cláusula segunda. DAS OBRIGAÇÕES:

I - DA SRTE/UF:

a) Fornecer a Carteira de Trabalho e Previdência Social-CTPS;

b) Repassar à (NOME DO ÓRGÃO), toda orientação oficial, que tenha reflexo na emissão
de CTPS;
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c) Treinar o pessoal necessário à execução dos serviços de emissão de CTPS, bem como
orientar os referidos serviços.

II - DA (NOME DO ÓRGÃO):

Determinar o horário de funcionamento dos serviços;

a) Fornecer local, material de expediente, material de consumo, móveis, equipamentos e
recursos humanos necessários à execução dos serviços;

b) Determinar o comparecimento e participação dos funcionários designados para a
prestação dos serviços de que trata este Acordo em treinamentos, seminários e outras
convocações feitas por parte da SRTE/UF;

c) Indicar, no mínimo, 3 (três) funcionários, que tenham, ao menos, cursado o ensino
fundamental completo, para serem treinados, avaliados e credenciados pela SRTE/UF
para a execução do serviço decorrente do presente Acordo de Cooperação, observado o
disposto na alínea "h", do art. 2º, da Portaria nº .....

e) informar à SRTE/UF, com antecedência mínima de 30 dias, para fins de treinamento,
avaliação e credenciamento, quando ocorrer substituição de pessoal, indicando
imediatamente, o nome e a qualificação do substituto;

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

g) responsabilizar-se pelo transporte e guarda das CTPS a serem fornecidas pela
SRTE/UF.

h) devolver o saldo das CTPS que estiverem em branco ou inutilizadas, na data da
extinção do Acordo de Cooperação e nos seguintes casos:

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

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

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

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

Cláusula terceira. DO ÔNUS

O presente instrumento não implica em ônus para os partícipes e, da prestação dos
aludidos serviços, não serão cobradas taxas ou emolumentos do trabalhador.

Cláusula quarta. DAS PENALIDADES
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Os partícipes estão sujeitos às normas que regem a matéria e ao disposto na Portaria
nº....., de...... de...... de....., sendo responsabilizados cível e criminalmente pelas
declarações e emissões de carteiras, em desacordo com a legislação pertinente.

Cláusula quinta. DA VIGÊNCIA

Este Acordo de Cooperação entrará em vigor na data de sua publicação no (......),
extinguindo-se em.........., podendo ser prorrogado ou modificado, por meio de
aditamentos.

 

Cláusula sexta. DAS PRERROGATIVAS

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

Cláusula sétima. DA PUBLICAÇÃO

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

Cláusula oitava. DA RESCISÃO

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

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

Cláusula nona. DA CONCILIAÇÃO

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

Cláusula décima. DO FORO

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

E, para firmeza do que foi pactuado, assinam este Instrumento em 02 (duas) vias e 04
(quatro) cópias de igual teor e forma perante as testemunhas abaixo assinadas.

......................... .................................

Titular do órgão proponente SUPERINTENDENTE REGIONAL DO TRABALHO DO ESTADO

TESTEMUNHAS:

Nome: Nome:
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CPF: CPF:

CI: CI:

1. 
Modelo para emissão de CTPS Informatizada

CONVÊNIO ME/SRTE-UF - ........../Nº........../2011

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM A SUPERINTENDÊNCIA
REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO - SRTE DO ESTADO..................... E A
............................... VISANDO A DESCENTRALIZAÇÃO DA ATIVIDADE DE EMISSÃO DE
CTPS, DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA PORTARIA Nº.......... DE .......
.......DE 2011.

Processo nº

Aos.......... dias do mês de.......... de mil novecentos e noventa e nove, de um lado a
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego
de...............................................situada.............................................., representada neste ato
pelo Superintendente, Sr,............................................, portador do CPF nº........................., CI
nº......................., expedida pela............, no uso de suas atribuições que o cargo lhe
confere face (ATO NORMATIVO)..................., daqui por diante denominado simplesmente
SRTE/UF, e de outro lado, a (o)..............................................., inscrito no CGC/MEFP, sob o
nº....................., neste ato representada pelo Sr......................................, portador do CPF
nº.................. e da CI nº................., expedida pela.................................., no uso das
atribuições que lhe confere o (ATO DE NOMEAÇÃO) datado de.............. ou (ATO
NORMATIVO) de....................., respectivamente, daqui por diante denominado
simplesmente........................ tendo entre si, justo e acordado, resolvem celebrar o
presente ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, sujeitando-se, no que couber, às
disposições contidas na Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, mediante as seguintes
cláusulas e condições:

Cláusula primeira. DO OBJETO

O presente Acordo de Cooperação tem por objeto, delegar poderes para atendimento e
entrega de Carteira de Trabalho e Previdência Social- CTPS do modelo informatizado, ao
(a) (NOME DO ÓRGÃO) de acordo com os requisitos expressos no art. 14 e seguintes da
CLT, com as alterações previstas pelo Decreto-Lei nº 229, de 28.02.1967, nº 926, de
10.10.1969, Lei nº 5.686, de 03.08.1971 e da Lei nº 8.260, de 12.12.1991, além das
normas e instruções pertinentes, emitidas pela Secretaria Especial de Previdência e
Trabalho.

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

 

Cláusula segunda. DAS OBRIGAÇÕES

I - Da SRTE/...:
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a) fornecer o programa de atendimento para emissão de CTPS;

b) repassar à (NOME DO ÓRGÃO), toda orientação oficial, que tenha reflexo na execução
dos serviços objeto do presente Acordo;

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

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

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

II - DA (Nome do Órgão):

a) atender o trabalhador, de acordo com a legislação vigente, observando, principalmente,
o que dispõe a Portaria nº..., de..../..../....;

b) enviar os protocolos de atendimento à SRTE/....;

c) entregar as CTPS confeccionadas aos trabalhadores e cadastrar a entrega no sistema;

d) determinar o horário de funcionamento dos serviços;

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

f) Determinar o comparecimento e participação dos funcionários designados para a
prestação dos serviços de que trata este Acordo em treinamentos, seminários e outras
convocações feitas por parte da SRTE/UF,

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

h) informar à SRTE/UF, com antecedência mínima de 30 dias, para fins de treinamento,
avaliação e credenciamento, quando ocorrer substituição de pessoal, indicando
imediatamente, o nome e a qualificação do substituto;

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

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

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

I - quando não for executado o objeto do Acordo de Cooperação, ressalvadas as
hipóteses de caso fortuito ou força maior devidamente comprovados;
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II - quando a delegação de poderes decorrente do Acordo de Cooperação for utilizada de
forma diversa da estabelecida, e quando houver infração à legislação que regulamenta a
emissão da CTPS;

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

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

Cláusula terceira. DO ÔNUS

O presente instrumento não implica em ônus para os partícipes e da prestação dos
aludidos serviços não serão cobradas taxas ou emolumentos do trabalhador.

Cláusula quarta. DAS PENALIDADES

Os partícipes estão sujeitos às normas que regem a matéria e ao disposto na Portaria
nº....., de...... de...... de....., sendo responsabilizados cível e criminalmente pelas
declarações e emissões de carteiras, em desacordo com a legislação pertinente.

Cláusula quinta. DA VIGÊNCIA

Este Acordo de Cooperação entrará em vigor na data de sua publicação no (......),
extinguindo-se em.........., podendo ser prorrogado ou modificado, por meio de
aditamentos.

Cláusula sexta. DAS PRERROGATIVAS

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

Cláusula sétima. DA PUBLICAÇÃO

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

Cláusula oitava. DA RESCISÃO

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

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

Cláusula nona. DA CONCILIAÇÃO

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

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

E, para firmeza do que foi pactuado, assinam este Instrumento em 02 (duas) vias e 04
(quatro) cópias de igual teor e forma perante as testemunhas abaixo assinadas.

............................. ..............................

Titular do órgão proponente SUPERINTENDENTE REGIONAL DO TRABALHO DO ESTADO

TESTEMUNHAS:

Nome: Nome:

CPF: CPF:

CI: CI:

 

 

 

 

ANEXO IV – Leiaute dos Arquivos – Registro Eletrônico de Ponto

Leiaute dos arquivos

1.Arquivo-Fonte de Dados - AFD

Este arquivo é composto dos seguintes tipos de registro:

1.1.Registro tipo "1" - Cabeçalho
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Referência
do campo

Posição Tamanho Tipo Conteúdo

1 001-009 9 numérico "000000000".

2 010-010 1 numérico Tipo do registro, "1".

3 011-011 1 numérico
Tipo de iden ficador do empregador, "1" para CNPJ
ou "2" para CPF.

4 012-025 14 numérico CNPJ ou CPF do empregador.

5 026-037 12 numérico CEI do empregador, quando exis r.

6 038-187 150 alfanumérico Razão social ou nome do empregador.

7 188-204 17 numérico Número de fabricação do REP.

8 205-212 8 numérico
Data inicial dos registros no arquivo, no formato
"ddmmaaaa".

9 213-220 8 numérico
Data final dos registros no arquivo, no formato
"ddmmaaaa".

10 221-228 8 numérico
Data de geração do arquivo, no formato
"ddmmaaaa".

11 229-232 4 numérico Horário da geração do arquivo, no formato"hhmm".

1.2.Registro de inclusão ou alteração da identificação da empresa no REP
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Referência
do campo

Posição Tamanho Tipo Conteúdo

1 001-009 9 numérico NSR.

2 010-010 1 numérico Tipo do registro, "2".

3 011-018 8 numérico Data da gravação, no formata "ddmmaaaa".

4 019-022 4 numérico Horário da gravação, no formato "hhmm"

5 023-023 1 numérico
Tipo de iden ficador do empregador, "1" para CNPJ
ou "2" para CPF.

6 024-037 14 numérico CNPJ ou CPF do empregador.

7 038-049 12 numérico CEI do empregador, quando exis r.

8 050-199 150 alfanumérico Razão social ou nome do empregador.

9 200-299 100 alfanumérico Local de prestação de serviços.

1.3.Registro de marcação de ponto

Referência
do campo

Posição Tamanho Tipo Conteúdo

1 001-009 9 numérico NSR.

2 010-010 1 alfanumérico po do registro, "3".

4 011-018 8 numérico
Data da marcação de ponto, no formato
"ddmmaaaa".

5 019-022 4 alfanumérico
Horário da marcação de ponto, no
Formato"hhmm".

6 023-034 12 numérico Número do PIS do empregado.

1.4.Registro de ajuste do relógio de tempo real do REP
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Referência do Posição Tamanho Tipo Conteúdo

1 001-009 9 numérico NSR.

2 010-010 1 numérico Tipo do registro, "4".

4 011-018 8 numérico Data antes do ajuste, no formato "ddmmaaaa".

5 019-022 4 numérico Horário antes do ajuste, no formato "hhmm".

6 023-030 8 numérico Data ajustada, no formato "ddmmaaaa".

7 031-034 4 numérico Horário ajustado, no formato "hhmm".

1.5.Registro de inclusão ou alteração ou exclusão de empregado da MT do REP

Referência
do campo

Posição Tamanho Tipo Conteúdo

1 001-009 9 numérico NSR.

2 010-010 1 numérico Tipo do registro, "5".

4 011-018 8 numérico
Data da gravação do registro, no formato
"ddmmaaaa".

5 019-022 4 numérico
Horário da gravação do registro, no formato
"hhmm".

6 023-023 1 alfanumérico
Tipo de operação, "I" para inclusão, "A"para
alteração e "E" para exclusão.

7 024-035 12 numérico Número do PIS do empregado.

8 036-087 52 alfanumérico Nome do empregado.

1.6.Trailer
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Referência
do campo

Posição Tamanho Tipo Conteúdo

1 001-009 9 numérico "999999999".

2 010-018 9 numérico Quan dade de registros po "2" no arquivo.

3 019-027 9 numérico Quan dade de registros po "3" no arquivo.

4 028-036 9 numérico Quan dade de registros po "4" no arquivo.

5 037-045 9 numérico Quan dade de registros po "5" no arquivo.

6 046-046 1 numérico Tipo do registro, "9".

2.Arquivo-Fonte de Dados Tratado - AFDT

Este arquivo é composto dos seguintes tipos de registro:

2.1.Registro tipo "1" - Cabeçalho
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Referência
do campo

Posição Tamanho Tipo Conteúdo

1 001-009 9 numérico Seqüencial do registro no arquivo.

2 010-010 1 numérico Tipo do registro, "1".

3 011-011 1 numérico
Tipo de iden ficador do empregador, "1" para CNPJ
ou "2" para CPF.

4 012-025 14 numérico CNPJ ou CPF do empregador.

5 026-037 12 numérico CEI do empregador, quando exis r.

6 038-187 150 alfanumérico Razão social ou nome do empregador.

7 188-195 8 numérico
Data inicial dos registros no arquivo, no formato
"ddmmaaaa".

8 196-203 8 numérico
Data final dos registros no arquivo, no formato
"ddmmaaaa".

9 204-211 8 numérico
Data de geração do arquivo, no formato
"ddmmaaaa".

10 212-215 4 numérico Horário da geração do arquivo, no formato"hhmm".

2.2.Registros do tipo DETALHE:
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Referência
do campo

Posição Tamanho Tipo Conteúdo

1 001-009 9 numérico Seqüencial do registro no arquivo.

2 010-010 1 numérico Tipo do registro, "2".

3 0 11 - 0 1 8 8 numérico
Data da marcação do ponto, no formato
"ddmmaaaa".

4 019-022 4 numérico Horário da marcação do ponto, no formato"hhmm".

5 023-034 12 numérico Número do PIS do empregado.

6 035-051 17 numérico
Número de fabricação do REP onde foi feito o
registro.

7 052-052 1 alfanumérico
Tipo de marcação, "E" para ENTRADA,"S" para SAÍDA
ou "D" para registro a ser DESCONSIDERADO.

8 053-054 2 numérico
Número seqüencial por empregado e jornada para o
conjunto Entrada/Saída. Vide observação.

9 055-055 1 alfanumérico
Tipo de registro: "O" para registro eletrônico
ORIGINAL, "I" para registro INCLUÍDO por digitação,
"P" para intervalo PRÉ-ASSINALADO.

10 056-155 100 alfanumérico
Mo vo: Campo a ser preenchido se o campo 7 for
"D" ou se o campo 9 for "I".

a. Todos os registros de marcação (tipo "3") contidos em AFD devem estar em AFD T.

b. Se uma marcação for feita incorretamente de forma que deva ser desconsiderada,
esse registro deverá ter o campo 7 assinalado com "D" e o campo 10 deve ser preenchido
com o motivo.

c. Se alguma marcação deixar de ser realizada, o registro incluído deverá ter o campo 9
assinalado com "I", neste caso também deverá ser preenchido o campo 10 com o motivo;

d. A todo registro com o campo 7 assinalado com "E" para um determinado empregado e
jornada deve existir obrigatoriamente outro registro assinalado com "S", do mesmo
empregado e na mesma jornada, contendo ambos o mesmo "número sequencial de tipo
de marcação" no campo 8.

e. Para cada par de registros Entrada/Saída (E/S) de cada empregado em uma jornada
deve ser atribuído um número seqüencial, no campo 8, de forma que se tenha nos
campos 7 e 8 desses registros os conteúdos "E1"/"S1", "E2"/"S2", "E3"/"S3" e assim
sucessivamente até o último par "E"/"S" da jornada.
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f. O arquivo gerado deve conter todos os registros referentes às jornadas que se iniciam
na "data inicial" e que se completem até a "data final", respectivamente campos 7 e 8 do
registro tipo "1", cabeçalho.

2.3.Trailer

Referência do
campo

Posição Tamanho Tipo Conteúdo

1 001-009 9 numérico Seqüencial do registro no arquivo.

2 010-010 1 numérico Tipo do registro, "9".

3.Arquivo de Controle de Jornada para Efeitos Fiscais- ACJEF

Este arquivo é composto dos seguintes tipos de registro:

3.1.Registro tipo "1" - Cabeçalho
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Referência
do campo

Posição Tamanho Tipo Conteúdo

1 001-009 9 numérico Seqüencial do registro no arquivo.

2 010-010 1 numérico Tipo do registro, "1".

3 011-011 1 numérico
Tipo de iden ficador do empregador, "1" para CNPJ
ou "2" para CPF.

4 012-025 14 numérico CNPJ ou CPF do empregador.

5 026-037 12 numérico CEI do empregador, quando exis r.

6 038-187 150 alfanumérico Razão social ou nome do empregador.

7 188-195 8 numérico
Data inicial dos registros no arquivo, no formato
"ddmmaaaa".

8 196-203 8 numérico
Data final dos registros no arquivo, no formato
"ddmmaaaa".

8 204-211 8 numérico
Data de geração do arquivo, no formato
"ddmmaaaa".

9 212-215 4 numérico Horário da geração do arquivo, no formato "hhmm".

3.2.Horários Contratuais
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Referência
do campo

Posição Tamanho Tipo Conteúdo

1 001-009 9 numérico Seqüencial do registro no arquivo.

2 010-010 1 numérico Tipo do registro, "2".

3 011-014 4 numérico Código do Horário (CH), no formato "nnnn".

4 015-018 4 numérico Entrada, no formato "hhmm".

5 019-022 4 numérico Início intervalo, no formato "hhmm".

6 023-026 4 numérico Fim intervalo, no formato "hhmm".

7 027-030 4 numérico Saída, no formato "hhmm".

a. Nestes registros estarão listados todos os horários contratuais praticados pelos
empregados. Cada horário será único e identificado por um código numérico iniciando
por "0001", campo 3.

3.3.Detalhe
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Referência
do campo

Posição Tamanho Tipo Conteúdo

1 001-009 9 numérico Seqüencial do registro no arquivo.

2 010-010 1 numérico Tipo do registro, "3".

3 011-022 12 numérico Número do PIS do empregado.

4 023-030 8 numérico Data de início da jornada, no formato "ddmmaaaa".

5 031-034 4 numérico
Primeiro horário de entrada da jornada, no formato
"hhmm".

6 035-038 4 numérico
Código do horário (CH) previsto para a jornada, no
formato "nnnn".

7 039-042 4 numérico
Horas diurnas não extraordinárias, no formato
"hhmm".
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8 043-046 4 numérico
Horas noturnas não extraordinárias, no formato
"hhmm".

9 047-050 4 numérico Horas extras 1, no formato "hhmm".

10 051-054 4 numérico
Percentual do adicional de horas extras 1,onde as 2
primeiras posições indicam a parte inteira e as 2
seguintes a fração decimal.

11 055-055 1 alfanumérico
Modalidade da hora extra 1, assinalado com "D" se
as horas extras forem diurnas e "N" se forem
noturnas.

12 056-059 4 numérico Horas extras 2, no formato "hhmm".

13 060-063 4 numérico
Percentual do adicional de horas extras 2,onde as 2
primeiras posições indicam a parte inteira e as 2
seguintes a fração decimal.

14 064-064 1 alfanumérico
Modalidade da hora extra 2, assinalado com "D" se
as horas extras forem diurnas e "N" se forem
noturnas.

15 065-068 4 numérico Horas extras 3, no formato "hhmm".

16 069-072 4 numérico
Percentual do adicional de horas extras 3,onde as 2
primeiras posições indicam a parte inteira e as 2
seguintes a fração decimal.

17 073-073 1 alfanumérico
Modalidade da hora extra 3, assinalado com "D" se
as horas extras forem diurnas e "N" se forem
noturnas.

18 074-077 4 numérico Horas extras 4, no formato "hhmm".

19 078-081 4 numérico
Percentual do adicional de horas extras 4,onde as 2
primeiras posições indicam a parte inteira e as 2
seguintes a fração decimal.

20 082-082 1 alfanumérico
Modalidade da hora extra 4, assinalado com "D" se
as horas extras forem diurnas e "N" se forem
noturnas.

21 083-086 4 numérico Horas de faltas e/ou atrasos.
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22 087-087 1 numérico
Sinal de horas para compensar. "1" se for horas a
maior e "2" se for horas a menor.

23 088-091 4 numérico Saldo de horas para compensar no formato "hhnn".

a. Cada registro se refere a uma jornada completa.

b. Existem 4 conjuntos de campos HORAS EXTRAS/PERCENTUAL DO
ADICIONAL/MODALIDADE DA HORA EXTRA para serem utilizados nas situações em que
haja previsão em acordo/convenção de percentuais diferentes para uma mesma
prorrogação (exemplo: até as 20:00 adicional de 50%, à partir das 20:00 adicional de
80%).

c. Caso existam horas extras efetuadas, parte na modalidade diurna e parte na
modalidade noturna, cada período deve ser assinalado separadamente.

d. No campo 23, "Saldo de horas para compensar", a quantidade de horas noturnas deve
ser assinalada com a redução prevista no § 1º do art. 73 da CLT.

3.4.Trailer

Referência do
campo

Posição Tamanho Tipo Conteúdo

1 001-009 9 numérico Seqüencial do registro no arquivo..

2 010-010 1 numérico Tipo do registro, "9".

 

 

 

ANEXO V – Modelo do Relatório Espelho de Ponto

 Modelo do relatório Espelho de Ponto

Relatório Espelho de Ponto Eletrônico

Empregador: (identificador e nome)

Endereço: (endereço do local de prestação de serviço)

Empregado: (número do PIS e nome)

Admissão: (data de admissão do empregado)

Relatório emitido em: (data de emissão do relatório)
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Horários contratuais do empregado:

Código de Horário (CH) Entrada Saída Entrada Saída

nnnnn hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm

nnnnn hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm

nnnnn hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Período: (data inicial e data final de apuração da folha de pagamento)
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Dia

Marcações

registradas

no ponto

eletrônico

Jornada

realizada           CH

Tratamentos

efetuados

sobre os

dados

originais

   

    Entrada Saída Entrada Saída Entrada Saída   Horário Ocor. Mo vo

dd

hh:mm
hh:mm
hh:mm
hh:mm

hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm nnnnn hh:mm I/D/P  

dd
hh:mm
hh:mm
hh:mm

hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm nnnnn hh:mm I/D/P  

                  hh:mm I/D/P  

                 

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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dd

hh:mm
hh:mm
hh:mm
hh:mm

hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm nnnnn hh:mm I/D/P  

dd

hh:mm
hh:mm
hh:mm
hh:mm

hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm nnnnn hh:mm I/D/P  

dd

hh:mm
hh:mm
hh:mm
hh:mm

hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm nnnnn hh:mm I/D/P  

dd

hh:mm
hh:mm
hh:mm
hh:mm

hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm nnnnn hh:mm I/D/P  

dd

hh:mm
hh:mm
hh:mm
hh:mm

hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm nnnnn hh:mm I/D/P  

dd

hh:mm
hh:mm
hh:mm
hh:mm

hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm nnnnn hh:mm I/D/P  

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

a. Preencher a coluna "Dia" com a data em que foram marcados os horários.

b. Preencher a coluna "Marcações registradas no ponto eletrônico" com todos os horários
existentes no arquivo original na linha relativa à data em que foi efetuada a marcação.

c. Na coluna "Jornada Realizada", preencher com os horários tratados (originais, incluídos
ou pré-assinalados), observando sempre o par "Entrada/Saída". Quando uma jornada de
trabalho iniciar em um dia e terminar no dia seguinte, utilizar duas linhas para a mesma
jornada. Para a entrada da jornada seguinte, utilizar outra linha, mesmo que ocorra na
mesma data. Neste caso a data será repetida.

d. Preencher a coluna "CH" com o código do horário contratual.
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e. Na coluna "Tratamentos efetuados sobre os dados originais", preencher o campo
"Horário" com o horário tratado e o campo "Ocor." (ocorrência) com "D" quando o horário
for desconsiderado, "I" quando o horário for incluído e "P" quando houver a pré-
assinalação do período de repouso. O campo "Motivo" deve ser preenchido com um texto
que expresse a motivação da inclusão ou desconsideração de cada horário marcado com
ocorrência "I" ou "D". Não preencher o campo "Motivo" quando o campo "Ocorrência" for
preenchido com "P".

 

 

 

 

ANEXO VI - Modelo de cartão de registro profissional –

Vide Portaria MTPS Nº 89 DE 22/01/2016

 

ANEXO VII – Modelo do Cartão de Inscrição –

Vide Portaria n° 3.346 de 30/09/1985

 

ANEXO VIII – CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO OU
INDETERMINADO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO OU

INDETERMINADO

 

Pelo  presente  instrumento  de  contrato  de  trabalho,  entre  (NOME DO CONTRATANTE,
ENDEREÇO,  NÚMERO  DE  INSCRIÇÃO  NO  CNPJ/CPF),  doravante  denominado
EMPREGADOR e (NOME E NOME ARTÍSTICO DO CONTRATADO, PROFISSÃO, ENDEREÇO,
CI,  CPF,  CTPS,  NIT,  PIS/PASEP,  INSCRIÇÃO  NA  OMB),  doravante  denominado
EMPREGADO, ficou justo e contratado o seguinte:

 

PRIMEIRA -  O  empregado se obriga a  prestar  seus serviços de (FUNÇÃO),  durante a
vigência desta contrato (COM OU SEM) exclusividade.

 

SEGUNDA - O presente contrato vigorará:

 

( ) por prazo determinado no período de __/__/__ a __/__/__ ( ) por prazo indeterminado.

 

TERCEIRA  -  O  empregado,  por  força  deste  contrato,  desempenhará  suas  funções no
horário de (MENCIONAR O HORÁRIO E INTERVALOS), tendo por  local  (MENCIONAR O
LOCAL).
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QUARTA  -  O  empregador  pagará  em  contraprestação  salarial  a  quantia  de  (EM
ALGARISMOS  E  POR  EXTENSO)  por  (PERÍODO  DE  PAGAMENTO),  acrescidos  dos
adicionais a que fizer jus, mediante recibo discriminativo, com cópia para o empregado.

 

QUINTA  -  O  repouso  semanal  remunerado  será  gozado  (MENCIONAR  O  DIA  DA
SEMANA).

 

SEXTA - O empregador se obriga a pagar ao empregado, quando para o desempenho dos
seus serviços for necessário deslocamento, as despesas de transporte e de alimentação
e hospedagem, até o respectivo retorno.

 

CLAUSULA SÉTIMA - A assinatura do presente instrumento não exime os contraentes de
aplicar a legislação trabalhista em vigor.

 

CLÁUSULAS OITAVA - E por estarem justos e contratados, lavram o presente instrumento
devendo  ficar  uma  via  com:  empregador,  empregado,  Ordem  dos  Músicos  do  Brasil
quando se tratar de contratação de músicos e, do Sindicato dos Artistas e Técnicos em
Espetáculos  de Diversão,  quando se  tratar  de  contratação desses  profissionais,  para
todos os efeitos da legislação do trabalho em vigor.

 

Este contrato vai assinado pelas partes para todos os efeitos da legislação do trabalho
em vigor, devendo ser homologado pelo Sindicato da categoria e pela ordem dos .

 

Local e data

 

____________________________

 

Assinatura do contratante

 

____________________________

 

Assinatura do contratado
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ANEXO IX – Modelo de Nota Contratual para substituição ou para prestação de serviço
caracteristicamente eventual

 

CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO OU INDETERMINADO

 

Pelo presente instrumento de contrato de trabalho, entre (NOME DO CONTRATANTE,
ENDEREÇO, NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF), doravante denominado
EMPREGADOR e (NOME E NOME ARTÍSTICO DO CONTRATADO, PROFISSÃO, ENDEREÇO,
CI, CPF, CTPS, NIT, PIS/PASEP, INSCRIÇÃO NA OMB), doravante denominado
EMPREGADO, ficou justo e contratado o seguinte:

 

PRIMEIRA - O empregado se obriga a prestar seus serviços de (FUNÇÃO), durante a
vigência desta contrato (COM OU SEM) exclusividade.

 

SEGUNDA - O presente contrato vigorará:

 

( ) por prazo determinado no período de __/__/__ a __/__/__ ( ) por prazo indeterminado.

 

TERCEIRA - O empregado, por força deste contrato, desempenhará suas funções no
horário de (MENCIONAR O HORÁRIO E INTERVALOS), tendo por local (MENCIONAR O
LOCAL).

 

QUARTA - O empregador pagará em contraprestação salarial a quantia de (EM
ALGARISMOS E POR EXTENSO) por (PERÍODO DE PAGAMENTO), acrescidos dos
adicionais a que fizer jus, mediante recibo discriminativo, com cópia para o empregado.

 

QUINTA - O repouso semanal remunerado será gozado (MENCIONAR O DIA DA
SEMANA).

 

SEXTA - O empregador se obriga a pagar ao empregado, quando para o desempenho dos
seus serviços for necessário deslocamento, as despesas de transporte e de alimentação
e hospedagem, até o respectivo retorno.

 

CLAUSULA SÉTIMA - A assinatura do presente instrumento não exime os contraentes de
aplicar a legislação trabalhista em vigor.
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CLÁUSULAS OITAVA - E por estarem justos e contratados, lavram o presente instrumento
devendo ficar uma via com: empregador, empregado, Ordem dos Músicos do Brasil
quando se tratar de contratação de músicos e, do Sindicato dos Artistas e Técnicos em
Espetáculos de Diversão, quando se tratar de contratação desses profissionais, para
todos os efeitos da legislação do trabalho em vigor.

 

Este contrato vai assinado pelas partes para todos os efeitos da legislação do trabalho
em vigor, devendo ser homologado pelo Sindicato da categoria e pela ordem dos .

 

Local e data

 

____________________________

 

Assinatura do contratante

 

____________________________

 

Assinatura do contratado

 

ANEXO IX - Modelo de Nota Contratual para substituição ou para prestação de serviço
caracteristicamente eventual

 

Nota Contratual Nº:

 

O CONTRATANTE (NOME, ENDEREÇO, Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF), contrata os
serviços de (NOME E NOME ARTÍSTICO DO CONTRATADO, PROFISSÃO, ENDEREÇO, CI,
CPF, CTPS NIT, PIS/PASEP E INSCRIÇÃO NA OMB), nas seguintes condições:

 

PRIMEIRA - O contratado se obriga a prestar seus serviços de (FUNÇÃO) durante o
período de (DATAS DO INÍCIO E TÉRMINO).

 

SEGUNDA - O contratado desempenhará suas funções no horário de (HORÁRIO E
INTERVALOS), tendo por local (ENDEREÇO).
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TERCEIRA - O contratante pagará em contraprestação a importância de (VALOR POR
EXTENSO), acrescidos dos adicionais a que fizer jus, inclusive repouso semanal
remunerado, até o término da prestação dos serviços, mediante recibo discriminativo,
com cópia para o contratado.

 

QUARTA - O contratante se obriga a pagar ao contratado, quando para o desempenho dos
seus serviços for necessário deslocamento, as despesas de transporte, alimentação e
hospedagem, até o respectivo retorno.

 

Esta Nota Contratual, firmada em razão de (MENCIONAR EM SUBSTITUIÇÃO A QUEM OU
SE PARA SERVIÇO EVENTUAL), vai assinada pelas partes contratantes para todos os
efeitos da legislação do trabalho em vigor.

 

Local e data

 

____________________________

 

Assinatura do contratante

 

____________________________

 

Assinatura do contratado

 

 

 

Secretario de Trabalho - Consolidação de portarias que dispõem sobre
legislação trabalhista (/secretaria-de-trabalho/secretario-de-trabalho-
consolidacao-de-portarias-que-dispoem-sobre-legislacao-trabalhista)
Discussão iniciará em um dia

O Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia submete à consulta
pública pelo prazo de 30 dias a proposta de texto de consolidação das portarias que dispõem o
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legislação tr...

Secretaria de Trabalho - Consolidação de portarias sobre procedimentos,
programas e condições de segurança e saúde no trabalho (/secretaria-de-
trabalho/secretaria-de-trabalho-consolidacao-de-portarias-sobre-
procedimentos-programas-e-condicoes-de-seguranca-e-saude-no-trabalho)
Discussão iniciará em 37 minutos

O Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia submete à consulta
pública pelo prazo de 30 dias a proposta de texto de consolidação das portarias que disciplinam os
procedim...

Secretaria de Trabalho - Anexo nº 4 - Ruído contínuo ou intermitente e ruído de
impacto - Norma Regulamentadora nº 09 - NR 09 (/secretaria-de-trabalho
/secretaria-de-trabalho-anexo-no-4-ruido-continuo-ou-intermitente-e-ruido-de-
impacto-norma-regulamentadora-no-09-nr-09)
Discussão terminará em 5 dias

O Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia submete à consulta
pública pelo prazo de 30 dias a proposta de texto de revisão dos anexos nº 1 (ruído contínuo ou
intermitent...

Secretaria de Trabalho - Anexo nº 1 - Ruído contínuo ou intermitente e ruído de
impacto - Norma Regulamentadora nº 15 - NR 15 (/secretaria-de-trabalho
/secretaria-de-trabalho-anexo-no-1-ruido-continuo-ou-intermitente-e-ruido-de-
impacto-norma-regulamentadora-no-15-nr-15)
Discussão terminará em 5 dias

O Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia submete à consulta
pública pelo prazo de 30 dias a proposta de texto de revisão dos anexos nº 1 (ruído contínuo ou
intermitent...

Secretaria de Trabalho - Norma Regulamentadora nº 31 - NR 31 (/secretaria-
de-trabalho/secretaria-de-trabalho-norma-regulamentadora-no-31-nr-31)
Discussão terminará em 5 dias

O Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia submete à consulta
pública pelo prazo de 30 dias o texto vigente da Norma Regulamentadora nº 31 (Segurança e Saúde
no Trabalho...

Secretaria de Trabalho - Programa de Gerenciamento de Riscos (/secretaria-
de-trabalho/secretaria-de-trabalho-programa-de-gerenciamento-de-riscos)
Discussão finalizada há 20 dias

Este conjunto normativo representa, além da consulta pública das Normas Regulamentadoras nº 7, 9 e
17, a proposta de criação de uma Norma de Programa de Gerenciamento de Riscos, que dispõe a
respeito ...
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trabalho/secretaria-de-trabalho-norma-regulamentadora-7-nr-7)
Discussão finalizada há 20 dias

Este conjunto normativo representa, além da consulta pública das Normas Regulamentadoras nº 7, 9 e
17, a proposta de criação de uma Norma de Programa de Gerenciamento de Riscos, que dispõe a
respeito ...

Secretaria de Trabalho - Norma Regulamentadora 9 - NR 9 (/secretaria-de-
trabalho/secretaria-de-trabalho-norma-regulamentadora-9-nr-9)
Discussão finalizada há 20 dias

Este conjunto normativo representa, além da consulta pública das Normas Regulamentadoras nº 7, 9 e
17, a proposta de criação de uma Norma de Programa de Gerenciamento de Riscos, que dispõe a
respeito ...

Secretaria de Trabalho - Norma Regulamentadora 17 - NR 17 (/secretaria-de-
trabalho/secretaria-de-trabalho-norma-regulamentadora-17-nr-17)
Discussão finalizada há 20 dias

Este conjunto normativo representa, além da consulta pública das Normas Regulamentadoras nº 7, 9 e
17, a proposta de criação de uma Norma de Programa de Gerenciamento de Riscos, que dispõe a
respeito ...

Secretaria de Trabalho - Decreto Profissões Parte IV (/secretaria-de-trabalho
/secretaria-de-trabalho-decreto-profissoes-parte-iv)
Discussão finalizada há 2 meses

Biomédico, Sociólogo, Técnico Industrial e Técnico Agrícola, Museólogo, Economista Doméstico,
Especialização de Engenheiros e Arquitetos em Engenharia de Segurança do Trabalho e Técnico em
Segurança d...

Ver todas (/profile/secretaria-de-trabalho
/search?content_type=CommentParagraphPlugin::Discussion)

Avisos de Consulta Pública - NRs 7, 9, 17 e PGR (http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/aviso-consulta-

publica-n-6/2019-213562974)

Secretaria de Trabalho - Programa de Gerenciamentos de Riscos (https://enit.trabalho.gov.br/portal

/images/Arquivos_SST/SST_NR/Norma-de-Gesto---consulta-pblica.pdf)

Secretaria de Trabalho - Norma Regulamentadora 7 - NR 7 (https://enit.trabalho.gov.br/portal/images

/Arquivos_SST/SST_NR/NR-7---consulta-pblica.pdf)

Secretaria de Trabalho - Norma Regulamentadora 9 - NR 9 (https://enit.trabalho.gov.br/portal/images
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/Arquivos_SST/SST_NR/NR-9---consulta-pblica.pdf)

Secretaria de Trabalho - Norma Regulamentadora 17 - NR 17 (https://enit.trabalho.gov.br/portal

/images/Arquivos_SST/SST_NR/NR17---consulta-pblica.pdf)

Aviso de Consulta Pública - NR 31 (http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-consulta-publica-

n-7/2019-217561788)

Aviso de Consulta Pública - anexos nº 1 e nº 2 (NR 15) e anexo nº 04 da NR 09 (http://www.in.gov.br

/web/dou/-/aviso-de-consulta-publica-n-8/2019-217561883)

Secretaria de Trabalho - Norma Regulamentadora 31 - NR 31 (https://enit.trabalho.gov.br/portal

/images/Arquivos_SST/SST_NR/Norma-Regulamentadora-31---NR-31---consulta-pblica.pdf)

Secretaria de Trabalho - anexo nº 4 - Norma Regulamentadora 09 (https://enit.trabalho.gov.br/portal

/images/Arquivos_SST/SST_NR/Anexo-4-NR-09----final---para-consulta--enit.pdf)

Secretaria de Trabalho - anexos nºs 1 e 2 - Norma Regulamentadora 15 (https://enit.trabalho.gov.br

/portal/images/Arquivos_SST/SST_NR/Anexos-n-1-e-2--da-NR-15---final---para-consulta--enit.pdf)

(http://www.brasil.gov.br/)  (http://www.acessoainformacao.gov.br/)
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