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Art. 4º O valor da cota do salário-família por filho ou equiparado de qualquer
condição, até 14 (quatorze) anos de idade, ou inválido de qualquer idade, a partir de
1º de janeiro de 2020, é de R$ 48,62 (quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos)
para o segurado com remuneração mensal não superior a R$ 1.425,56 (um mil,
quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos).
§ 1º Para fins do disposto neste artigo, considera-se remuneração mensal do
segurado o valor total do respectivo salário de contribuição, ainda que resultante da
soma dos salários de contribuição correspondentes a atividades simultâneas.
§ 2º O direito à cota do salário-família é definido em razão da remuneração
que seria devida ao empregado no mês, independentemente do número de dias
efetivamente trabalhados.
§ 3º Todas as importâncias que integram o salário de contribuição serão
consideradas como parte integrante da remuneração do mês, exceto o décimo terceiro
salário e o adicional de férias previsto no inciso XVII do art. 7º da Constituição, para
efeito de definição do direito à cota do salário-família.
§ 4º A cota do salário-família é devida proporcionalmente aos dias
trabalhados nos meses de admissão e demissão do empregado.
Art. 5º O auxílio-reclusão, a partir de 1º de janeiro de 2020, será devido aos
dependentes do segurado cujo salário de contribuição seja igual ou inferior a R$
1.425,56 (um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos),
independentemente da quantidade de contratos e de atividades exercidas.
§ 1º Se o segurado, embora mantendo essa qualidade, não estiver em
atividade no mês da reclusão, ou nos meses anteriores, será considerado como
remuneração o seu último salário de contribuição.
§ 2º Para fins do disposto no § 1º, o limite máximo do valor da remuneração
para verificação do direito ao benefício será o vigente no mês a que corresponder o
salário de contribuição considerado.
Art. 6º A partir de 1º de janeiro de 2020, será incorporada à renda mensal
dos benefícios de prestação continuada pagos pelo INSS, com data de início no período
de 1º janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019, a diferença percentual entre a média
dos salários de contribuição considerados no cálculo do salário de benefício e o limite
máximo em vigor no período, exclusivamente nos casos em que a referida diferença
resultar positiva, observado o disposto no § 1º do art. 1º e o limite de R$ 6.101,06 (seis
mil, cento e um reais e seis centavos).
Art. 7º A contribuição dos segurados empregados, inclusive o doméstico e do
trabalhador avulso, relativamente aos fatos geradores que ocorrerem a partir da
competência janeiro de 2020, será calculada mediante a aplicação da correspondente
alíquota, de forma não cumulativa, sobre o salário de contribuição mensal, de acordo
com a tabela constante do Anexo II e III desta Portaria.
Art. 8º A partir de 1º de janeiro de 2020:
I - o valor a ser multiplicado pelo número total de pontos indicadores da
natureza do grau de dependência resultante da deformidade física, para fins de
definição da renda mensal inicial da pensão especial devida às vítimas da síndrome de
talidomida, é de R$ 1.175,58 (um mil, cento e setenta e cinco reais e cinquenta e oito
centavos).
II - o valor da diária paga ao segurado ou dependente pelo deslocamento,
por determinação do INSS, para submeter-se a exame médico-pericial ou processo de
reabilitação profissional, em localidade diversa da de sua residência, é de R$ 101,95
(cento e um reais e noventa e cinco centavos);
III - o valor da multa pelo descumprimento das obrigações, indicadas no:
a) caput do art. 287 do Regulamento da Previdência Social (RPS), varia de R$
331,44 (trezentos e trinta e um reais e quarenta e quatro centavos) a R$ 33.146,17
(trinta e três mil, cento e quarenta e seis reais e dezessete centavos);
b) inciso I do parágrafo único do art. 287 do RPS, é de R$ 73.658,11 (setenta
e três mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e onze centavos); e
c) inciso II do parágrafo único do art. 287 do RPS, é de R$ 368.290,58
(trezentos e sessenta e oito mil, duzentos e noventa reais e cinquenta e oito
centavos);
IV - o valor da multa pela infração a qualquer dispositivo do RPS, para a qual
não haja penalidade expressamente cominada no art. 283 do RPS, varia, conforme a
gravidade da infração, de R$ 2.519,31 (dois mil, quinhentos e dezenove reais e trinta e
um centavos) a R$ 251.929,36 (duzentos e cinquenta e um mil, novecentos e vinte e
nove reais e trinta e seis centavos);
V - o valor da multa indicada no inciso II do art. 283 do RPS é de R$
25.192,89 (vinte e cinco mil, cento e noventa e dois reais e oitenta e nove
centavos);
VI - é exigida Certidão Negativa de Débito (CND) da empresa na alienação ou
oneração, a qualquer título, de bem móvel incorporado ao seu ativo permanente de
valor superior a R$ 62.981,70 (sessenta e dois mil, novecentos e oitenta e um reais e
setenta centavos);
VII - o valor de que trata o § 3º do art. 337-A do Código Penal, aprovado
pelo Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, é de R$ 5.386,27 (cinco mil,
trezentos e oitenta e seis reais e vinte e sete centavos); e
VIII - o valor da pensão especial concedida às pessoas atingidas pela
hanseníase e que foram submetidas a isolamento e internação compulsórios em
hospitais-colônia, assegurada pela Lei nº 11.520, de 18 de setembro de 2007, é de R$
1.576,83 (um mil, quinhentos e setenta e seis reais e oitenta e três centavos).
Parágrafo único. O valor das demandas judiciais de que trata o art. 128 da
Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, é limitado em R$ 62.340,00 (sessenta e dois mil,
trezentos e quarenta reais), a partir de 1º de janeiro de 2020.
Art. 9º A partir de 1º de janeiro de 2020, o pagamento mensal de benefícios
de valor superior a R$ 122.021,15 (cento e vinte e dois mil, vinte e um reais e quinze
centavos) deverá ser autorizado expressamente pelo Gerente-Executivo do INSS,
observada a análise da Divisão ou Serviço de Benefícios.
Parágrafo único. Os benefícios de valor inferior ao limite estipulado no caput,
quando do reconhecimento do direito da concessão, revisão e manutenção de
benefícios serão supervisionados pelas Agências da Previdência Social e Divisões ou
Serviços de Benefícios, sob critérios aleatórios pré-estabelecidos pela Presidência do
INSS.
Art. 10. A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, o INSS e a
Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev) adotarão as
providências necessárias ao cumprimento do disposto nesta Portaria.
Art. 11. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12. Fica revogada a Portaria ME nº 9, de 15 de janeiro de 2019.

ANEXO II
TABELA DE CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADO, EMPREGADO
DOMÉSTICO E TRABALHADOR AVULSO, PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE 1º DE
JANEIRO DE 2020 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020.
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até 1.039,00
de 1.039,01 até 2.089,60
de 2.089,61 até 3.134,40
de 3.134,41 até 6.101,06

ALÍQUOTA PARA FINS DE RECOLHIMENTO AO
INSS
7,5%
9%
12 %
14%

O SECRETÁRIO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA E TRABALHO DO MINISTÉRIO DA
ECONOMIA, no uso de suas atribuições e tendo em vista a delegação de competência de
que trata a Portaria GME n° 117, de 26 de março de 2019, publicada no DOU de 27 de
março de 2019, seção 1, página 9, resolve
Art. 1º Estabelecer que, para o mês de janeiro de 2020, os fatores de
atualização:
I - das contribuições vertidas de janeiro de 1967 a junho de 1975, para fins de
cálculo do pecúlio (dupla cota) correspondente, serão apurados mediante a aplicação do
índice de reajustamento de 1,000000 - utilizando-se a Taxa Referencial-TR do mês de
dezembro de 2019;
II - das contribuições vertidas de julho de 1975 a julho de 1991, para fins de
cálculo de pecúlio (simples), serão apurados mediante a aplicação do índice de
reajustamento de 1,003300 - utilizando-se a Taxa Referencial-TR do mês de dezembro de
2019 mais juros;
III - das contribuições vertidas a partir de agosto de 1991, para fins de cálculo
de pecúlio (novo), serão apurados mediante a aplicação do índice de reajustamento de
1,000000 - utilizando-se a Taxa Referencial-TR do mês de dezembro de 2019; e
IV - dos salários-de-contribuição, para fins de concessão de benefícios no
âmbito de Acordos Internacionais, serão apurados mediante a aplicação do índice de
1,012200.
Art. 2º A atualização monetária dos salários-de-contribuição para a apuração do
salário-de-benefício, de que trata o art. 33 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, e a atualização monetária das
parcelas relativas aos benefícios pagos com atraso, de que trata o art. 175 do referido
Regulamento, no mês de janeiro de 2020, será efetuada mediante a aplicação do índice de
1,012200.
Art. 3º A atualização de que tratam os §§ 2º a 5º do art. 154 do RPS, será
efetuada com base no mesmo índice a que se refere o art. 2º.
Art. 4º Se após a atualização monetária dos valores de que tratam os §§ 2º a
5º do art. 154 e o art. 175 do RPS, os valores devidos forem inferiores ao valor original da
dívida, deverão ser mantidos os valores originais.
Art. 5º As respectivas tabelas com os fatores de atualização, mês a mês,
encontram-se na rede mundial de computadores, no sítio http://www.previdencia.gov.br,
página "Legislação".
Art. 6º O Ministério da Economia, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
e a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - DATAPREV adotarão as
providências necessárias ao cumprimento do disposto nesta Portaria.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROGÉRIO MARINHO
PORTARIA Nº 950, DE 13 DE JANEIRO DE 2020
Edita normas complementares relativas ao Contrato
de Trabalho Verde e Amarelo. (Processo nº
19964.109239/2019-01).
O SECRETÁRIO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA E TRABALHO DO MINISTÉRIO DA
ECONOMIA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelos incisos I e II, alínea "b",
do art. 71 do Anexo I, do Decreto nº 9.745, de 8 de abril de 2019, e considerando a
Medida Provisória nº 905, de 11 de novembro de 2019, resolve
Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre normas complementares relativas ao
Contrato de Trabalho Verde e Amarelo, conforme previsto no art. 18 da Medida Provisória
nº 905, de 11 de novembro de 2019.
Art. 2º As condições de elegibilidade do trabalhador ao Contrato de Trabalho
Verde e Amarelo devem ser observadas no momento da celebração do contrato,
considerando:
I - o limite máximo de idade de vinte e nove anos; e
II - a caracterização como primeiro emprego do trabalhador.
§ 1º Observado o disposto no inciso I do caput, fica assegurada a duração do
contrato por até vinte e quatro meses.
§ 2º A prorrogação do Contrato de Trabalho Verde e Amarelo pode ocorrer até
o dia 31 de dezembro de 2022 e enquanto o trabalhador tiver idade inferior a trinta
anos.
§ 3º O prazo máximo do Contrato de Trabalho Verde e Amarelo é de vinte e
quatro meses, incluindo as prorrogações.
§ 4º Para fins da caracterização como primeiro emprego, o trabalhador deve
apresentar ao empregador informações da Carteira de Trabalho Digital comprovando a
inexistência de vínculos laborais anteriores.
§ 5º Para avaliar a caracterização de que trata o § 4º, o empregador deve
desconsiderar os seguintes vínculos laborais:
I - menor aprendiz;
II - contrato de experiência;
III - trabalho intermitente; e
IV - trabalho avulso.
Art. 3º Para aferição da média de que trata o art. 2º da Medida Provisória nº
905, de 2019, serão considerados:
I - todos estabelecimentos da empresa; e
II - o número total de empregados a cada mês, correspondendo à quantidade
de vínculos ativos no último dia daquele mês.
§ 1º A média de que trata o caput poderá ser consultada, por estabelecimento,
nos sítios www.gov.br ou https://servicos.mte.gov.br/verdeamarelo.
§ 2º São considerados novos postos de trabalho as contratações que tornem o
total de empregados da empresa superior à média de que trata o caput.
§ 3º A consulta a que se refere o §1º será realizada mediante o uso de
certificação digital.

REAJUSTE (%)
4,48
4,11
3,55
2,76
2,14
1,99
1,98
1,88
1,76
1,81
1,77
1,22

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
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SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO (R$)

PORTARIA Nº 918, DE 13 DE JANEIRO DE 2020

FATOR DE REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DE ACORDO COM AS
RESPECTIVAS DATAS DE INÍCIO, APLICÁVEL A PARTIR DE JANEIRO DE 2020
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO
Até janeiro de 2019
em fevereiro de 2019
em março de 2019
em abril de 2019
em maio de 2019
em junho de 2019
em julho de 2019
em agosto de 2019
em setembro de 2019
em outubro de 2019
em novembro de 2019
em dezembro de 2019

até 1.830,29
de 1.830,30 até 3.050,52
de 3.050,53 até 6.101,06

ALÍQUOTA PARA FINS DE RECOLHIMENTO AO
INSS
8%
9%
11 %

TABELA DE CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADO, EMPREGADO
DOMÉSTICO E TRABALHADOR AVULSO, PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO A PARTIR
DE 1º DE MARÇO DE 2020.

ANEXO I

.

SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO (R$)

ANEXO III

ROGÉRIO MARINHO

.

Nº 9, terça-feira, 14 de janeiro de 2020
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Art. 4º Descaracteriza a modalidade Contrato Verde e Amarelo a contratação
de trabalhador em desrespeito às regras de equiparação salarial de que trata o art. nº 461
do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, ou de trabalhador cujo piso salarial da
categoria ou o salário profissional for superior a um salário-mínimo e meio nacional.
Art. 5º O pagamento das parcelas, a que se referem os incisos I, II e III do art.
6º da Medida Provisória nº 905, de 2019, será mensal, salvo acordo entre as partes que
estipule prazo menor.
§ 1º As parcelas referidas no caput são devidas ao empregado
independentemente do número de dias trabalhados no mês.
§ 2º Em casos de celebração de acordo entre as partes estipulando prazo
menor de pagamento, não haverá alteração do mês de referência para fins de
recolhimentos fundiários, tributários e previdenciários.
Art. 6º Os empregados contratados na modalidade Contrato de Trabalho Verde
e Amarelo têm direito ao gozo de férias, devendo ser observadas as disposições contidas
no Decreto-Lei nº 5.452, de 1943, exceto quanto à forma de pagamento das parcelas
previstas no art. 6º da Medida Provisória nº 905, de 2019.
Art. 7º A antecipação da indenização sobre o saldo do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS, acordada entre empregador e empregado na forma do trata §1º
do art. 6º, da Medida Provisória nº 905, de 2019, deverá ser paga diretamente ao
empregado, sem necessidade de depósito em conta vinculada.
Parágrafo único. O valor a que se refere o caput, deverá ser obrigatoriamente
discriminado na folha de pagamento.
Art. 8º Havendo conversão ou transformação do Contrato de Trabalho Verde e
Amarelo em contrato de trabalho por prazo indeterminado, nos termos do § 3º do art. 5º
ou do § 2º do art. 16 da Medida Provisória nº 905, de 2019, o empregado fará jus:
I - ao gozo de férias após doze meses de trabalho, nos termos do art. 134 do
Decreto-Lei nº 5.452, de 1943, remuneradas com base no salário devido no mês da
concessão e abatidos os valores recebidos de forma antecipada a título de férias
proporcionais com acréscimo de um terço;
II - ao décimo-terceiro salário pago da seguinte forma:
a) adiantamento, até o mês de novembro, correspondente à diferença entre a
metade do valor do décimo-terceiro, considerado o salário recebido no mês anterior, e os
valores recebidos antecipadamente nos correspondentes meses relativamente ao décimoterceiro salário proporcional; e
b) pagamento, até 20 de dezembro, correspondente à diferença entre o salário
do mês de dezembro e os valores já recebidos a título de décimo-terceiro salário.
III - na hipótese de despedida pelo empregador sem justa causa, após a
conversão de que trata o caput, à indenização de quarenta por cento sobre o saldo do
FGTS prevista no art. 18 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, sobre:
a) o montante dos depósitos de FGTS realizados a partir da data da conversão
ou transformação, para o empregado que fizer acordo para pagamento de forma
antecipada a que se refere o § 1º do art. 6º da MP nº 905, de 2019;
b) o montante dos depósitos de FGTS realizados relativos a todo o período de
trabalho, para o empregado que não fizer o acordo referido na alínea "a" deste inciso.
Art. 9º Ocorrendo rescisão contratual, é devido o pagamento:
I - do saldo de salário e demais parcelas salariais, com base no valor do salário
mensal no mês da rescisão;
II - das parcelas de férias proporcionais com acréscimo de um terço e do
décimo-terceiro que não tenham sido antecipadas;
III - do aviso prévio indenizado, quando for o caso; e
IV - da indenização sobre o saldo do FGTS, a que se refere o inciso I do art. 10
da Medida Provisória nº 905, de 2019, em conta vinculada do trabalhador, em caso de
rescisão antes do término da vigência do contrato, por iniciativa do empregador;
§ 1º Independentemente do motivo da rescisão, não é devida devolução ao
empregador, dos valores das parcelas mensalmente recebidas relativas ao décimo-terceiro
e às férias proporcionais a que se referem os incisos II e III do art. 6º da Medida Provisória
nº 905, de 2019.
§ 2º A ocorrência de rescisão com férias pendentes de gozo ou com período
aquisitivo incompleto não muda a natureza remuneratória dos valores pagos mensalmente,
relativos aos incisos II e III do art. 6º da Medida Provisória nº 905, de 2019.
Art. 10. Para efeito do disposto no artigo 17 da Medida Provisória nº 905, de
2019, são considerados submetidos à legislação especial os trabalhadores a que alude o
artigo 7º do Decreto-Lei nº 5.452, de 1943.
Art. 11. Constatado o descumprimento das regras da modalidade do Contrato
de Trabalho Verde e Amarelo, este contrato será desconstituído a partir da data de início
da irregularidade, sendo devidas toda as verbas, encargos e tributos relativos ao contrato
de trabalho por tempo indeterminado.
Art.12. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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O Coordenador-Geral de Recursos da Secretaria do Trabalho/ME, no uso de
sua competência, prevista no Art. 32, inciso I, alíneas "a", "b" e "f", anexo IX, da
Portaria Nº 1.153, de 30 de outubro de 2017, com Amparo no Art. 50, §1º, da Lei
9.784/99, decidiu os processos de auto de Infração ou notificação de débito nos
seguintes termos:
1) Em apreciação de recurso voluntario:
1.1 Pela procedência de auto infração ou da notificação de débito.
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Nº

Processo

1

46207.003677/2017-31

211580376

ACL Assessoria Empresarial Eireli

ES

2

46207.002185/2017-28

211708208

Ghisolfi Logistica e Transporte Ltda

ES

3

46207.004734/2016-18

209886714

Rio de Janeiro Refrescos Ltda

ES

4

46207.005686/2017-66

212661957

Rio de Janeiro Refrescos Ltda

ES

5

47747.005817/2017-61

212787438

Artebrilho Multservicos Ltda

MG

6

47747.005821/2017-29

212787624

Artebrilho Multservicos Ltda

MG

7

46237.000533/2017-75

212119591

Elmo Vieira Figueira

MG

8

46237.000534/2017-10

212119583

Elmo Vieira Figueira

MG

9

46237.000535/2017-64

212119575

Elmo Vieira Figueira

MG

10

46237.000536/2017-17

212119567

Elmo Vieira Figueira

MG

11

46237.000537/2017-53

212119559

Elmo Vieira Figueira

MG

12

46237.000538/2017-06

212119541

Elmo Vieira Figueira

MG

13

46502.001080/2016-36

209383771

R C K Epi Uniformes Eireli - ME

MG

14

46502.001081/2016-81

209383780

R C K Epi Uniformes Eireli - ME

MG

15

46502.001082/2016-25

209383798

R C K Epi Uniformes Eireli - ME

MG

16

46502.001083/2016-70

209383810

R C K Epi Uniformes Eireli - ME

MG

17

46312.003933/2017-92

213142791

Queiroz & Quadros Ltda - ME

MS

18

46219.010467/2017-60

212408917

Brax Gestao Ltda

SP

19

46219.010468/2017-12

212408925

Brax Gestao Ltda

SP

20

46219.010469/2017-59

212408933

Brax Gestao Ltda

SP

21

46219.010470/2017-83

212408941

Brax Gestao Ltda

SP

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
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SP

Brax Gestao Ltda

SP

24

46268.002743/2016-50

210181141

Conebel Comercial Neves de Bebidas Ltda

SP

25

46268.002747/2016-38

210180692

Conebel Comercial Neves de Bebidas Ltda

SP

26

46268.002748/2016-82

210181214

Conebel Comercial Neves de Bebidas Ltda

SP

27

46257.005214/2013-94

201656655

Construtora E Incorporadora Guarany Ltda.

SP

28

46265.000397/2018-67

214056970

Empresa Municipal de Urbanizacao de Penapolis

SP

29

46265.000398/2018-10

214057003

Empresa Municipal de Urbanizacao de Penapolis

SP

30

46265.000399/2018-56

214057046

Empresa Municipal de Urbanizacao de Penapolis

SP

31

46265.000400/2018-42

214057062

Empresa Municipal de Urbanizacao de Penapolis

SP

32

46265.000401/2018-97

214057089

Empresa Municipal de Urbanizacao de Penapolis

SP

33

46254.003482/2017-25

212963139

Joca Participacoes S/A

SP

34

46254.003483/2017-70

212963678

Joca Participacoes S/A

SP

35

46254.003485/2017-69

212962523

Joca Participacoes S/A

SP

36

46254.003487/2017-58

212960512

Joca Participacoes S/A

SP

37

46254.003489/2017-47

212960555

Joca Participacoes S/A

SP

38

46254.003490/2017-71

212960563

Joca Participacoes S/A

SP

39

46254.003492/2017-61

212960580

Joca Participacoes S/A

SP

40

46254.003494/2017-50

212960598

Joca Participacoes S/A

SP

41

46260.007060/2017-40

213503484

Mara Edith Lourenço & Cia. Ltda.

SP

Nº

PROCESSO

NOTIFICAÇÃO DE EMPRESA
DÉBITO DE FGTS

UF

1

46208.014993/2014-85

200.373.579

IMC Borges - ME

GO

2

46212.000558/2018-38

201.071.495

MCP Transportes Rodoviários S.A.

PR

3

46219.006814/2017-50

200.914.600

Centro Concursos Públicos, Consultoria e Administração

SP

4

46257.002186/2017-87

200.914.618

Embu Ecologia e Ambiental S.A.

SP

5

46253.004276/2016-61

200.830.465

Iesa Projetos Equipamentos e Montagens S.A.

SP

Nº

Processo

1

46215.006813/2016-64

209382511

Barro Shop Comércio Ltda. - ME

RJ

2

46215.006814/2016-17

209382520

Barro Shop Comércio Ltda. - ME

RJ

3

46221.008652/2018-26

215921402

Maria Giselma dos Santos

SE

4

46221.002888/2018-59

214401821

Município de Capela

SE

AI

Empresa

UF

1.3 Pela procedência parcial de auto Infração ou da notificação de

Nº

Processo

1

46220.005067/2017-01

212330942

Nº

PROCESSO

NOTIFICAÇÃO
FGTS

DE

DÉBITO

DE EMPRESA

1

46217.005030/2011-39

506.526.577
506.716.317

-

TAD

nº Sociedade
Lechnert

de

Ensino

Superior

Madre

Francisca

RN

2

46217.005031/2011-83

100.212.107
100.297.684

-

TAD

nº Sociedade
Lechnert

de

Ensino

Superior

Madre

Francisca

RN

3

46220.007984/2014-70

200.402.188
201.570.424

-

TAD

nº Municipio de Salete

SC

4

46220.007209/2014-14

200.382.071
201.570.351

-

TAD

nº Município de Taio

SC

AI

Empresa

UF

FVP 6 Mercado e Mercearia ltda. - ME

SC
UF

Nº

Processo

1

47747.004386/2018-04

214950514

Banco Santander (Brasil) S.A.

MG

2

46653.001705/2016-36

209350351

Leonista N N Barroso - ME

MT

3

46263.003863/2016-14

210940841

Espaço Solidário Associação Assistencial

SP

4

46269.003858/2017-32

213196212

Fundação São Paulo

SP

Nº

PROCESSO

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO DE FGTS

EMPRESA

UF

1

46281.001059/2011-78

506.574.113

L.H. da Conceição Vieira

BA

2

46473.003613/2008-07

506.040.623

Elevadores Otis Ltda.

SP

AI

Nº

Processo

1

46226.023449/2014-14

Empresa

UF

.

AI

Nº
1

Empresa

UF

202684008

Castro & Araújo Ltda. - ME

TO

PROCESSO

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO DE FGTS

EMPRESA

UF

46263.001567/2013-36

200.091.107

Viação Riacho Grande Ltda.

SP

débito.
.

.

Brax Gestao Ltda

212408976

2.2 Pela procedência de auto Infração ou da notificação de débito.

DESPACHOS DE 13 DE JANEIRO DE 2020

.

212408968

46219.010473/2017-17

2- Em Apreciação de Recurso de Ofício:
2.1 Pela improcedência de auto Infração ou da notificação de débito.

SECRETARIA DE TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

Empresa

46219.010472/2017-72

23

débito.

.

AI

22

1.2 Pela improcedência de auto infração ou da notificação de débito.

ROGÉRIO MARINHO

.

Nº 9, terça-feira, 14 de janeiro de 2020

2.3 Pela procedência parcial de auto Infração ou da notificação de

Nº

Processo

1

47747.003300/2017-37

212033824

AI

Empresa
Inspetoria São João Bosco

MG

UF

2

46224.005088/2017-89

213450127

Maria da Penha Araújo Kikuti

PB

PAULO SILLAS FREITAS PINHEIRO

SUBSECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO
DESPACHO DE 10 DE JANEIRO DE 2020

UF

A Subsecretária de Relações do Trabalho-Substituta, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 80-A, inciso VIII, do Decreto nº 10.072 de 18 de outubro de
2019, em continuidade ao cumprimento de Decisão Judicial, Mandado de Intimação nº
0000426-57.2018.5.10.0008 (SEI nº 5831425), TRT da 10ª Região, na qual fora
determinada a conclusão no prazo máximo de 30 (trinta) dias do Processo de Pedido
de Registro Sindical nº 46212.017945/2009-12 (SC07106), CNPJ: 11.379.191/0001-60, de
interesse do SINDIPROENF - Sindicato dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem do
Estado do Paraná (impugnado), com fulcro do art. 56, § 1º, da Lei nº 9.784/99 e com
fundamento na NOTA TÉCNICA SEI Nº 265/2020/ME (5822339), resolve: CONHECER e
INDEFERIR o Recurso Administrativo nº 08015.003707/2019-39 (SEI nº 5225770)
interposto por SEESSU - Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de
Saúde de Umuarama - PR (impugnante), CNPJ: 79.868.048/0001-76, em face da decisão
do Arquivamento da Impugnação nº 46000.008154/2016-16 (SEI nº 5822572), publicado
no DOU de 20/09/2019, seção 1, página 55, número 183 (SEI nº 5823530), mantendose assim a decisão contida na NOTA TÉCNICA Nº 413/2019/DIAI/CTRS/CGRSDPJUS/DPJUS/SENAJUS/MJ (SEI nº 5225513).
GLENDA CRISTINE CRUZ CORRÊA

8

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

