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..;\PORTARIA N' 168, DE 8 DE MARÇO DE 2013 1;;','
~ . . .\/'; I .
. Cna a Reserva Particular do Patnrq~ruo,:

Natural - RPPN Reserva Rio das Flffi1as
lI. .,,, .

O PRESIDENTE DO INSTITlITO CRICO MENDE1l:'DE .
CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - INSTITUTO cmco
MENDES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art, 21,
inciso VII,. do Anexo I da Estrutura Regimental aprovada pelo .De-
ereto n'7.515, de 08 de julho de 2011, publicado no Diário Ofiei" da.
União do dia subsequente e .pela Portaria nO 304, de 28 de março de,
2012. da Ministra de Estado-Chefe da Casa Civil da Presidência da
Reyública, publicada no Diário Oficial da União de 29 de março de.
W~ . ','

Considerando o disposto DO art, 21 da Lei n" 9.985, de.l8 de
julho de 2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de '
Conservação da Natureza; o D~reto nO 4.340, de c22 d~:,agosJ.o de :
2002, que o regulamenta; o Decreto nO 5.746. de 05 de abril de a906, .
que regulamenta a categoria de unidade de conservação de US9F'~US,:,
tentável, Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN; e a.Ins-
trução Normativa ICMEio o' 07, de 17 de dezembro de 2009; •.•,

BioJMMÃ°~~~~!O só~g~g~~~~~~r;O~~~~~a:e~~l~!~ceSS~,!CM-
Art. 1° - Fica criada a Reserva Particular do Patrimônio

Natural - RPPN JUO DAS FURNAS D, de interesse público e em
caráter de perpetuidade, em parte do imóvel denominado Reserva Rio
das Fumas, SItuada no município de Alfredo wagner, no Estado de
Santa Catariaa, matriculado no Registro de Imóveifdà· Comarca de
Bom Retiro/SC sob o n." 9.246, registro número I, livro de Registro
Geral n' 02-BQ. fls. 124, de 26 de maio de 2011.

Art. 2° - A RPPN Reserva Rio das Fumas tem área de 43,51
ha (quarenta e três hectares e cinquenta e um ares), dentro do imóvel
refendo DO art. I'. :.'

Parágrafo único. A área de que trata o caput tem os limites
definidos a partir do levantamento topográfico constante no processo
citado acima, conforme descrito a seguir: inicia-se no marco de-.
nominado vértice 'VTOI' (27'40'30.59" S e 49'10'45.25" W),' di."
vidindo-o com o ERNANE LANGE DE SÃO _THIAGO: Dar segue
confrontando com ERNANE LANGE DE SAO THIAGO com ' a
distância de 139,07 m até o vértice 'VT02' (27'40'31.65''' S. e'
4~'1O'40.32 W); Daí segue confrontando com ERNANE LANGE DE
SAO THlAGO com a distância de 147,18 m até o vértice ~VT03'
(2r40'30.90u S e 49°l(t35.01u W~ Daí segue confrontando-com
ERNANE LANGE DE SAO THIAGO com distância de 108,23'm até
o vértice 'VT04' (i7'40'31.68 S E 49'10:31.16" W); Daí segue con-
frontando com ERNANE LANGE DE SAO THIAGO com distância
de 125,90 m até o VT05 (27'40'33.35' S E 49'1O'26.97"W), Daí
segue confrontando com ERNANE LAGNE J;)E SÃO THlAqo com
a distância de 54,23 m até o vértice 'VT06' (2r40'32.l8 S e
49'10'25.49 W); Daí segue confrontando com ERNANE LANGE DE
SÃO THIAGO com a distância de 63,67 m até o vértice 'VT07'
(27'40'33.44" S e 49'10:23.64" W); Dai segue confrontando com
ERNAtIE LANGE DE SAO THIAGO com distância de 80,15 m até
o vértice 'VT08' (27'40'35.87" S'e 49'10'22.60 W); Daí segue con-
frontando com ERNANE LANGE DE SÃO THIAGO com distância
de 103,77 m até o vértice 'VT09' (27'40'38.22" S e 49'10'19.88 W);
Dai segue confrontando com ERNANE LANGE DE SÃO THIAGO
com distância de 63,09 m até o vértice 'VTlO' (27'40'39.73:" Se'
49'10')8.33" W); Daí 'segue confrontando com ERNANE .IlANGE
DE SAO TAlAGO com distância de 74,44 m até o vértice 'VTll'
(27°40'40.37" S e 49°10'15.7111 W)~ Daí segue confrontando com
ERNANE LANGE DE SÃO THIAGO com a distância de 57,93 m
até o vértice 'VTI2' (27'40'41.83" S e 49'IO't4.83" W); Daí segue
confrontando com ERNANE' LANGE DE SAO THIAGO com a
distância de 26,03 m até o vértice 'VT13' (27°40'42.68" S e
49° 10~14.37" W)~ Daí segue confrontando com ERNANE LANGE

, DE SAO THIAGO com a distância de 85,47 m até o vérticeWI'Ia'
(27'40'45.38" S e 49'10'15.09" W); Daí segue confrontando com
ERNANE LANGE DE SÃO THIAGO com a distância de 72,30 m
até o vértice 'VTI5' (27'40'47.73" S e 49'10'15.11" W); Dá( segue
confrontando com ERNANE LANGE DE SÃO THIAGÓ: com' a
distância de 95,47 m eté o vértice 'VTI6' (27'40'49.W:.' Se.
49°10')2.61" W); Daí segue confrontando com ERNANE h~GE··
DE SAO THIAGO com distância de 104,27 m até o vértict'VTI7'
(27'40'52.49" S e 49'10'10.17" W); Daí se~ue confrontarllid' com .
ERNANE LANGE DE SÃO THIAGO com distância de 50:1:l'hi alé
o vértice 'VTI8' (27'40'53.61" S e 49'10'10.70" W); Daí sé~~gCtj~': -,
frontando com RENATO RlZZARO com distância de 307,73"m até o
vértice 'VTI9' (27'40'55.61" S e 49'IO'fI.70" W): D.aí sê~Qe' ~on"
frontando com ERNANE LANGE DE SAO THIAGO com :4i$tância
de 102,85)Jl até o vértice 'VT20' (27'40'57.12" S e 49'JO'2:S;~A,W);.;,
Daí segue ,confrontando com ERNANE LANGE DE SAO 'T;ttJ.Aqq,
com a distância de 69,40 m até o vértice 'VT2I' (27'40'5$.0,7': s' e
49°1013.99" W); Daí segue confrontando com ERNANE;'!t;.;~ÓE ,
DE SAO TIDAGO com a distância de 16,90 m até o vértice:'V,t221

.,

(27'40'54.54" S e 49'10:24.17" W); Daí segue confrontiWll, 'coffi"
ERNANE tANGE DE SAO THIAGO com distância de 65:~~,nu!é.
o vértice 'VT23' (27'40'52.84" S e 49'1O'2}.62" W); Dai s~$pecàil-
frontando com ERNANE LANGE DE SAO THIAGO cOfll,a.dis"
tância de 127,85 m. até O vértice 'VT24' (27°40'4~~~3~i< s ·I'e/
49°1017.7311 W); Daí segue-confrontando com ERNANE LANqij,:'"
DE SAO THIAGO com a distância de. 81,97 m até o vérti,~~.'VTI5'· .
(27'40'46.87 S e 49'1(1:29.30". W); Daí segue conüontandoccm ER- .
NANE LANGE DE SAO THIAGO com distância de 24,4~nn:t até o ..
vértice 'VT26' (27'40'46.82" S e 49'10'30"19" W); Daí sF..guF,c~n- ,;
frontando com ERNANE LANGE DE SAO THIAGO com a dis-
tância de 76,68. m até o vértice 'VT27' (27°40'47.0S", S e
49'1O'32.98"W), Daí segue confrontando ERNANE LANGE DE
SÃU THIAGO com a distância de 67,95m até o vértice 'VT28'

(27'40'46.71" S e49'1.9:35.43"W), Daí segue confrontando com ER-
NANE LANGE DE SAO THIAGO com a distância de 62,57m até o
vértice' 'VT29' (27'40'46.49" S e 49'10'37~70" W), Dar segue con-
frontando com ERNANE LANGE DE SAO THIAGO com a dis-
tância de 83,78 até o vértice .'VT30' (27'40'45.57" S e 49'10'40.58'
W), Daí segue confrontando com ERNANE LANGE DE SÃO THIA:
GO com a distância de 42,82 m até o vértice 'VT3I' (27'40'45.57" S
e 49°1Q'42.l4"W), Daí segue confrontando com ERNANE LANGE
DE SÃO THIAGO com. distância de 116,68 m até o vértice 'VT32'
(27'40'47.95" S e 49'10'45.46" W), Dai segue confrontando com
Adriane NassraUa Kassis cOID a distância de 534,14 m até o vértice
'VTO 1'; início da descrição; fechando assim a descrição deste com um
área superficial de 435.178,00 ml.

Art. 3° •. A RPPN Reserva Rio das Fumas Il será admi-
nistrada por Renato Rizzaro,

Parágrafo único. O administrador referido no caput será res-
ponsável pelo cumprimento das exigências contidas na Lei nO 9.985,
de 18 de julho de 2000, e .no Decreto n." 5.746, de 05 de abril de
2006. .

Art. 4° - As condutas e atividades lesivas à área reconhecida
corno RPPN: Reserva Rio das Fumas Il sujeitarão os infratores às
sanções cabíveis. previstas na Lei nO 9.605. de 12 de fevereiro de
1998, e no Decreto n", 6.514, de 22 de julho de 2008. "",

Art. 5° - Esia Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

ROBERTO RICARDO VIZENTIN

Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão

SECRETARIÁ DE GESTÃOP~LlCA

PORTARIA .CONJU,NTA N' I, DE 8 DE MARÇO DE :zb13

o SECRETÁRIO DE RELAÇÕES DE TRABALHO NO
SERVIÇO .PÚBLICO E A SECRETÁlÚA DE GESTÃO PÚBLICA,
DO M1N1STÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GES-
TÃO, no uso de suas respectivas atribuições e considerando o dis-
posto no art. 5° do Decreto nO 7.514, de 5 de julho de 2011. com a
redação dada .pelo Decreto nO 7.942, de 21 de fevereiro de 2013,
resolvem:

Art. 1° A Portaria Conjunta n° I, de 13 de setembro de 2012,
passa a vigorar cem a seguinte alteração:

"Art. 5' .
§ 2° O praia de recebimento do Termo de Opção será até o

dia 16 de setembro de 2013.' (NR)
Art. 2° Esta Portaria Normativa entra em vigor na data de

sua publicação,

'SÉRGIO EDUARDO ARBllLU MENDONÇA
Secretário de Relações de Trabalho No Serviço

Público

ANA LÚCIA AMORIM DE BRlTO
Secretária de Gestão Pública

SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO
SUPERINTENDÊNCIA NO ESPÍRITO SANTO

PORTARIA N' 2, DE.28 DE JANEffiO DE 2013

'. O SUPERINTENDENTE DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO
NO ESTADO DO'ESPÍRlTO SANTO - SUBSTITUTO, no uso das
atribuições que lhe confere a Portaria SPU· n° 06, de 31 de janeiro de
2001. da Secretária do Patrimônio da União, do Ministério do Pla-
nejamento Orçamento e- Gestão, de acordo corri o art.' 22 da Lei n."
9.636; de 15 de maib de 1998, regulamentadapele Decreto n," 3.725,
dellüde janeirc d~ 2001 .: resolve:' . ', .. '.' ' . ,

", . 'Art. "l°··Dec13!aC' Reguterieedea Permissão o uso," a título
precário e gratuito, á PREFEITURA MUNICrPAL"DE VILA VE-
LHÀlliS; cNi>Í 27.165.554/0001-03, 2.400 m' de área de usti comum
do povo, Praia da Costa '-' Voá Veiha/es para Proporcionar, aos Mu-
nicípios jnte#~çãó atr~xé~ çI~ átiy'i,dad~s Esportivas, no:,·.Do·pe}codo de

. 31/01/2013 a04~02/2013, conforme. consta do. do Requerimento de
Permissão .de Uso .no.Processa IJ.~.04947.00000Jl.?OO9-7L

õ,: ,:; ,.M· 2° Serãocobrados Ida Permlssionãría, a título de res-
sarcimento, os custos.admínistrativos da União.irelaoionados direta e
indiretamente. com o-evemcr nos termos do dispósto'a Portaria n." 06
de 31 de Janeiro de 2oo1.!.. Artigo 5°.e no parégrafc 6~'1do artigo 14,
do, Decreto n." 3.725,rde '10/0112001. ..

ÁiC·3° 'Durànteo período a que se teferen presente per-
missão de. uso, fica ~l'ennissíoiiária obrigada a' ~~ar 011~ea em que
se realizará o evento, qo mínimo, uma (01) plaéa em' lugar visível, ,
com a seguinte informação ~Árca de propriedade da .União - uso
comum do povo, PERMISSÃO DE USO AlITORIZADA PELA SE-
CRETARIA DO PATRlMÔNIO,DA uNIÃo .-Vitória ~'ES'.

bliê~ÇãO.~.:4·. ES:~::~~?~~";orre: e~VigO, na. d~~á ,#:.sua pu-

! "!:.:~,\~ÀO~9~OO;~i;>À:SiLv).::

•.. ,.•.....,,._~ ~

Ministério do Trabalho e Emprego;""

GABINETE DO MINISTRO I,'

PORTARIA N' 326, DE l' DE MARÇO DE 2013 (*i

Dispõe sobre os pedidos de regis~' das
entidades sindicais de primeiro grau no Mi-
nistério do Trabalho e Emprego .> '

O M1N1STRO DE ESTADO DO TRABALHO E E~!Ul'
GO. no uso das suas atribuições legais e tendo em vista o disposto. no
art. 87. parágrafo único. inciso lI, da Constituição, no Títolq.;\' .da
Consolidação das Leis do Trabalho. aprovada pelo Decreto-Lei n"
5.452, de 1° de maio de 1943, e na Súmula 0° 677, do Supremo .
Tribunal Federal, resolve: ,f

Art. 1° Os procedimentos administrativos relacionados com o
registro de entidades sindicais de primeiro grau no Ministério· do-
Trabalho e Emprego - MTE serão os previstos nesta Portaria." (,'

rrnno I - DOS PEDIDOS ".
CAPITULO I - DAS SOLICITAÇÕES '''',
Seção I - Da solicitação de registro sindical n ~:"
Art. 2° Para a solicitação de registro sindical a entidade

deverá possuir certificado digital e acessar o Sistema do Cadastro
Nacional de Entidades Sindicais - CNES, disponível no endereço
eletrônico www.mte.gov.br. e seguir as instruções ali constantes para
a emissão .do requerimento de registro, após a transmissão eletrônica
dos dados. ,

M. 3° Após a transmissão eletrônica dos dados, o inte-
ressado deverá protoco1izar na Superintendência Regional do Tra-
balho e Emprego - SRTE ou Gerências da Unidade da Federação
onde se localiza a sede da entidade sindical,' o~ seguintes docujnentos.
no prazo de trinta dias: , ' s,

I - requerimento original gerado pelo Sistema, transmitido
por certificação digital e nssinado pelo representante legal da .en-
tidade;

fi - editaJ de convocação dos membros da categoria para
assembléia geral de fundação ou ratificação de fundação da entidade,
do qual conste o nome e o endereço do subscritor, para corres-
pondência, bem como indicação nominal de todos os municípios,
Estados e categoria ou categorias pretendidas, publicado no Diário
Oficial da União - DOU e em jornal de grande circulação na base
territorial, que deverá atender também ao seguinte: '

a) intervalo entre as publicações no DOU e em jornal de
grande circulação não superior a cinco dias; ,

b) publicação com antecedência m1nima de vinte dias da
realização da assembleia, para as entidades com base municipal, in-
termunicipal ou estadual, e de quarenta e cinco dias para as entidades
com base interestadual ou nacional, contados a partir da úl~á. pu-
blicação; , .

c) publicação em todas as Unidades da Federação - .DF,
quando se tratar de entidade com abrangência nacional, e nos res-
pectivos Estados abrangidos, quando se tratar de entidade .Interes-
tadual.

fi -ata da assembleia geral de fundação ou de ratificação de
fundação da entidade, onde deverá constar a base territorial, a ca-
tegoria profissional ou econômica pretendida, acompanhada de lista
de presença contendo a finalidade da· assembléia, ~ data, o horário e
o local de realização e, ainda, o nome completo, o número de registro
no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF, razão social do empregador, se
for ~ caso. e assinatura dos presentes;

, N - ata de eleição e apuração de votos da diretoria, com a
indicação da forma de eleição, número de votantes, chapas con-
correntes com a respectiva votação, votos brancos e nulos e o re-
sultado do processo eleitoral, acompanhada de lista de presença dos
votantes; '.' , _

V - ata de posse da diretoria, com a indicação dà' ~~~a.'"t"le
início e término do mandato, devendo constar, sobre o dirigente
eleito: ' .• ' , .

a)nome completo;
b)número de inscrição no CPF;
c)função dos dirigentes da entidade requerente; l. I, r ~' . I' ;

d)o número de inscrição no Programa de Integraçâo. Social
ou no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor ,P,úblico .,:
PISlPasep, quando se tratar de entidades Iaborais: w,' '1 r·i •

e) o número de inscrição no Cadastro Nacional da.Pessoa
Jurídica - CNPJ da empresa representada, quando de entidades -pa-
tronais: ' ,.1

• f) o número de inscrição no respectivo conselho proflssional. ..,
quando de entidades de profissionais liberais; e : :.1: '.j'

g) o número de inscrição na prefeitura municipal, qiiãnd6 de
entidades de trabalhadores autônomos ou de profissionais lilie'rbls~ na :'
hipótese de inexistência do respectivo conselho profissional." . :":'.

VI - no caso de dirigente de entidade laboral, ç~pià 'dás'
páginas da Carteira de Trabalho e Previdência Social - Cl'f,S .Q~de
conste: .,

a) o nome e foto do empregado; . , ,
b) a razão social e CNPJ do atual ou último empregador; e
c) o contrato de trabalho vigente ou o último. ':,
VII - estatuto social, aprovado em assembleia gcrrfll. 'que.,

deverá conter objetivamente a categoria e a base territorial pretendida,
não sendo aceitos ~s termos como afins, conexos e similares" entre
outros; .'1'.·,';1,
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VIU - comprovante de pagamento da Guia de Recolhimento
da ..União - GRU, relativo ao custo das publicações 00 DOU, con-
forme," indicado em portaria específica, devendo nele constar a razão
social ~. o CNPJ da entidade requerente e utilizar as seguintes re-
ferências: ua 380918. Gestão 00001 e Código de recolhimento
68888-6, referência 38091800001-3947;

'. IX - comprovante de inscrição do solicitante no CNPJ. com
natureza jurídica de Entidade Sindical;

, I: X - comprovante de endereço em nome da entidade; e
: Xl - qualificação do subscritor ou subscritores do edita! a

que se refere o inciso 11. contendo:
a)nome completo;
b)número de inscrição no CPF;
c)número de inscrição no PISlPasep. DO caso de entidade

laboral;
d)número de inscrição no CNPJ, quando se tratar de en-

tidades patronais;
e)número de inscrição no conselho profissional, quando se

tratar de entidades de profissionais liberais: e
f)número de inscrição na prefeitura municipal, quando se

tratar de entidades de trabalhadores autônomos ou de profissionais
liberais, na hipótese de inexistência do respectivo conselho profis-
sional.

" ,§lo No caso de entidades rurais, os documentos Iistados no
inciso V, alíneas "d" e "e", e inciso XI, alíneas "c" e "d", poderão ser
substituídos pelo número da Declaração de Aptidão ao Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - DAPlPronaf
expedida pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário - MOA, pelo
número da inscrição no Cadastro de Segurados Especiais do Instituto
Nacional de Seguridade Social - INSS ou de inscrição no Cadastro do
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra.

§2° Não sendo apresentados os documentos no prazo a que
se refere este artigo, o requerimento eletrônico será automaticamente
cancelado e o interessado deverá refazer o requerimento.

Subseção I -Da fusão
Art. 4° Será considerada fusão, para os fins de registro sin-

dical, a união de duas ou mais entidades sindicais destinadas à for-
mação de uma nova com a finalidade de suceder-Ihes em direitos e
obrigações, e resultará na soma das bases e categorias dessas en-
tidades, '

,. 'Parágrafo único, O deferimento da solicitação de fusão im-
portará no cancelamento dos registros sindicais preexistentes,

. ',' 'Art. 5° Para a solicitação de fusão os sindicatos interessados
deverão. proceder na forma do art. 20 e 3D

, ceput e incisos I, V, VI,
vm e IX do art. 3D, com a juntada dos documentos a seguir:

I - editais de convocação de assembleia geral específica de
cada, sindicato, para autorização da fusão, publicados com intervalo
não. superior a cinco dias no DOU e em jornal de grande circulação
nas respecnvas bases tcrritoriais, com ~ antecedência mínima prevista
nos estatutos de cada entidade;

'/. fi - edital de convocação conjunta dos membros das ca-
tegorias, subscrito pelos representantes legais dos respectivos sin-
dicetos, para a assembleia geral de fusão, do qual conste a indicação
nominal de todos os municípios, Estados e categorias a serem fun-
didas, publicados na fonna do inciso n do art. 30;

W - ata das assembleias gerais que autorizaram e' que de-
cidiram pela fusão, respeitados os quóruns estatutários, acompanhadas
das respectivas listas de presença, contendo finalidade, data, horário e
local de; realização e, ainda, o nome completo, número do CPF, a
razão social do empregador, se for o caso, e a assinatura dos pre-
sentes;' ,

IV - ata de eleição e apuração de votos da nova diretoria,
com a indicação da fonna de eleição, número de sindicalizados, do
número de sindicalizados aptos a votar, do número de votantes, das
chapas concorrentes com a respectiva votação, dos votos brancos e
nulos e do resultado do processo eleitoral;

V - estatuto social, aprovado na assembléia geral a que se
refere o ineiso 11 deste artigo, que deverá conter as categorias e base
territorial objeto da fusão, não sendo aceitos termos como afins,
conexos e similares, entre outros; e

VI - comprovante de endereço em nome da nova entidade.
Parágrafo único. Não havendo previsão estatutária de prazo

mínimo para convocação das assembléias de que trata o inciso I deste
artigo, deverão ser observados os prazos previstos na alínea "b" do
inciso II do art, 3° desta Portaria.

Seção II - Da solicitação de registro de alteração estatu-
tária

Art. 60 Para os fins de registro sindical será considerado
registro de alteração estatutária aquele que se refira à mudança na
categoria e/ou na base territorial da entidade sindical.

§lo. O sindicato que pretenda registrar alteração estatutária
deverá, antes, proceder à atualização cadastra! nos termos desta Por-
taría..

§ 20 As alterações esratutéríaa de denominação da entidade
sindical 'somente serão deferidas após publicidade para efeito de im-
pugnação, devendo seguir os procedimentos descritos nos artigos 37 e
38 desta Portaria,

- Art. 7° Para a solicitação de registro de alteração estatutária,
o sindtcato deverá possuir certificação digital e acessar o Sistema do
CNES, disponível no endereço eletrônico www.mte.gov.br. e seguir as
instruções ali constantes para a emissão do requerimento de registro
de alteração estatutária. após a transmissão eletrônica dos dados.

, Art. 8° Após a transmissão eletrônica dos dados, o sindicato
deverá protocolizar na SRTE da UF onde se Jocaliza a sede da
entidade sindical ou nas Gerências, além dos previstos nos incisos I e
vm do an, 30, os seguintes documentos:

, 1 -. edita! de convocação dos membros das categorias e bases
representadas e pretendidas para a assembleia geral de alteração es-
tatutâria, publicado no POU e em jornal de grande circulação na base
terr.itqpalj~,devendo constar a indicação nominal de todos os mu-
nicfpios, Estados e categorias pretendidas e atender ao seguinte:

a) intervalo entre as publicações no DOU e emjornal de
, grande circulação não superior a cinco dias; , ,

b) publicação com antecedência mínima de vinte dias da
realização da assembleia, para as entidades com base municipal, in-
tennunicipal ou estadual, e de quarenta e cinco dias para as entidades
com base interestadual ou nacional, contados a partir da última ,pu-
blicação; e

c) publicação em cada UF, quando se tratar de entidade com
abrangência nacional, e nos, respectivos Estados abrangidos, quando
se tratar de entidade interestadual. '

Il - ata da assembleia geral de alteração estatutária ou de
ratificação, onde deverá constar a base territorial, a categoria pro-
fissional ou econômica, o número de trabalhadores ou de empresas
representadas, conforme o caso, acompanhada de .Iista de presença
contendo finalidade, data, horário e local de realização e, ainda, o
nome completo, número de inscrição no CPF, razão social 'do em-
pregador, se for' o caso, e assinatura dos presentes; e

m - estatuto social, aprovado na, assembleia geral a que se
refere o inciso Il deste artigo, que deverá conter, objetivamente, a
categoria e a base teIritorial da nova representação.

Subseção I - Da incorporação . '
Art, 9° Considera-se incorporação, para fins de registro sin-

dical, a alteração estatutária pela qual uma ou mais entidades sin-
dicais são absorvidas por outra com o objetivo de lhes suceder em
direitos e obrigações, permanecendo apenas o registro sindical da
entidade incorporadora.

Parágrafo único, O deferimento da solicitação de incorpo-
ração implicará no cancelamento dos registros sindicais das entidades
incorporadas,

Art. 10 Para a solicitação de incorporação os sindicatos in-
teressados deverão proceder na forma do ano 3°. caput e incisos I, V,
VI e VIU, do art. 7° e 8°, caput com a juntada dos documentos a
seguir:

I - editais de convocação de assembléia geral específica de
cada sindicato, para autorização da incorporação, publicados, com
intervalo não superior a cinco dias, no DOU e em jornal de grande
circulação nas respectivas bases terrltoriais, com a antecedência mí-
nima' prevista nos estatutos de cada entidade; ,

.. II .; edita! de convocação conjunta dos membros das ca-
tegorias, subscrito peles representantes legais dos respectivos sin-
dicatos, para a assembleia geral de' incorporação, do qual conste a
indicação nominal de todos 0$ municlpios, Estados e, categorias ob-
jeto da incorporação, publicados na fonna do inciso I do àrt. 80

;

. m - ata das assembléias gerais que autorizaram e que de-
cidiram pela incorporação, respeitados os quóruns eàtatutérícs, acom-
panhadas das respectivas Iistas de presença, contendo finalidade, data,
horário e local de realização e, ainda, o nome completo, nümero.do
CPF, razão social do empregador, se for o caso, ~ assinatura dos
presentes; , ' "

IV - ata de eleição e apuração de votos dá nova diretoria,
com a indicação da fonna de eleição, número de sindicalizados, do
número de sindicalizados aptos '3 votar, do número de votantes. das
chapas concorrentes COPl. a respectiva votação, dos votos brancos e
nulos e do resultado do processo eleitoral, acompanhada de lista de
presença dos votantes: e

V - estatuto social, aprovado na assembleia geral, a que se
refere o inciso m deste artigo, que deverá conter, objetivamente, a
categoria e a base teIritorial da nova representação.

Parágrafo único. Não havendo previsão. estatutária de prazo
rrúnimo para convocação das assembleias de que trata o inciso I deste
artigo, deverão ser observados os prazos previstos na alínea UbU do
inciso I do art. 80

•

CAPÍTULo II - DA ANÁLISE E DA DECISÃO
Seção I - Da análise
Art. 11 Os pedidos de registro serão encaminhados pela sede

da SRTE, por meio de despacho, no prazo de trinta dias, contados da
data de entrada no protocolo, à Secretaria de Relações do Trabalho _0

SRT, para fins de aná1ise.
Art. 12 A Coordenação-Geral de Registro Sindical - CGRS,

da SRT, fará a análise dos processos recebidos, conforme distribuição
cronológica, na seguinte ordem: ,

1- o cumprimento das exigências previstas nos anigos 3°, SO,
8° ou 10. conforme o caso; ,

Il - a adequação da categoria pleiteada à definição prevista
no art, 511 da CLT;

m - a existência, no CNES, de outras entidades sindicais
representantes da mesma categoria. em base territorial coincidente
com a da entidade requerente; e

N - nos casos de fusão e incorporação sobre se a repre-
sentação da entidade resultante corresponde à soma da representação
das entidades preexistentes.

§ 10
• Na análise de que trata este artigo, yerificada a in-

suficiência ou irregularidade dos documentos apresentados pela en-
tidade requerente, a SRT a notificará uma única vez para, no prazo
improrrogável de dez dias, contados do recebimento da notificação,
atender às exigências desta Portaria.

§ 20 A SRT verificará mensalmente a existência; no Sistema
do CNES,.de documentação recebida e não enviada para o exame a
que se refere o art. 11 desta Portaria. e requisitará o envio da do-
cumentação, se for o caso. , , '

Art. 13. Apresentados os documentos exigidos por esta Por •.
taria e suscitada dúvida técnica sobre a caracterização da- categoria
pleiteada, a, SIIT encaminharã de imediato análise' técnica funda-
mentada ao Conselho de Relações do .Trabelbo - CRT, para ma-
nifestação na primeira reunião subsequente. _

Parágrafo único. Recebida a recomendação do eRr. o Se~
cretãrío de Relações do Trabalho decidirá de forma fundamentada
sobre a caracterização da categoria e detenninará Q prosseguimento
da análise do processo de registro sindical.

':"lt, Art.ta Quando da verificação de que trata o incisc III do
artig9: 12 constatar-se a existência de conflito parcial de represen-
taÇ~O;lconsiderar-se-ã regular o pedido para fins de publicação, salvo
se a base territorial requerida englobar o local da sede de sindicato
représentante da mesa categoria registrado no CNES.

,.: Art. IS Quando for constatada a existência de dois ou mais
pedidos de registro ou de registro de alteração estatutária com coin-
cidênçia total ou parcial de base territorial 'e/ou categoria, proceder-
se-â 'da seguinte fonna:

, I - caso ambos tenham protocolizado a documentação com-
plet~i deve-se publicar o pedido pela ordem de data de seu protocolo;
ou " .

11 - nos pedidos de registro sindical ou de registro de al-
teração' estarutãria, protocolizados com a documentação incompleta,
deverá) ser publicado, primeiramente, aquele que completar a do-
cumentação,

Seção 11 - Da publicação
,,!, Art. 16 Após a análise de que trata o art. 12, e constatada a

regularidade do pedido de registro sindical ou de registro de alteração
estanitãria, a SRT o publicará no DOU, para fins de publicidade e
abertura de prazo para impugnações.

Seção 111- Das Impugnaçôes
'" Subseção 1 - Dos requisitos para impugnação
·-1 Art. 17 Publicado o pedido de registro sindical ou de registro

de alteração estatutãria. a entidade sindical de mesmo grau registrada
no CNES e a entidade com o processo de pedido de registro sindical
publicado no DOU. mesmo que se encontre sobrestado, poderá apre-
sentar impuguaçãc, no prazo de trinta dias, contado da data da pu-
blicação de que trata art. 16, nos termos da Lei n" 9.784, de 1999,
diretamente no Protocolo Geral da Sede do MTE, devendo instruí-Ia
com o comprovante previsto no inciso vm do art.3° e com os
seguintes documentos:

1 - requerimento, que deverá identificar, por meio do CNPJ,
a entidade ou entidades conflitantes, indicar a coincidência existente
de 'base territorial e/ou de categoria e se o conflito se encontra no
registro ou no pedido em trâmite.

',:';~II - documento comprobatório do registro sindical expedido
pelo MTE ou comprovante de publicação do pedido de registro,
ress~váda ao interessado a utilização da faculdade prevista no art. 31
dà Léi ·nO 9.784, de 1999;

" m - estatuto social que comprove a existência do conflito
identificado, nos termos do inciso I deste artigo;

';" rv - atas de eleição e apuração de votos da diretoria e de
posse, na forma do inciso Ill do art. 38; e

... : 'V - cópia do requerimento de atualização sindical, extraído
dc'enõereço eletrônico www.mte.gov.br.devidamentepreenchido.as-
sinado e protocolizado no MTE, quando a entidade sindical possuir
registrá ·~eferido. ,

§ 1° A entidade impugnante que estiver com suas infor-
maçõésratualízadas no CNES fica 'dispensada da apresentação dos
docunjêntos previstos nos incisos Ill, N e V deste artigo,

!(. § 20 As impugnações deverão ser individuais e se referirem
a um único pedido de registro.

.t.s Subseção Il - Da análise das impugnações
"il'Art. 18 As impugnações serão arquivadas pejo Secretário de

Relações do Trabalho, após análise pela CGRS, n3:S seguintes hi-
põtesesxn

I - inobservância do prazo previsto no caput do art. 17;
c-Il - insuficiência- ou irregularidade dos documentos apre-

sentados, na forma do art. 17;
m - não coincidência de base territorial e categoria entre as

entidades indicadas como conflitantes;
IV - perda do objeto da impuguaçâo. ocasionada pela re-

tirada do conflito;
V - desistência da impugnação pelo impugnante;
VI - se. c impugnante alegar conflito preexistente ao objeto

da alteração estatutária;
VII - se apresentada por diretoria de sindicato com mandato

vencido, exceto quando. no momento da impugnação, a entidade
comprovar ter protocolizado a atualização de dados de Diretoria, e
esta atualização ter sido validada;

, vm - quando o impugnante deixar de apresentar compro-
vante de' pagamento da taxa de publicação; ou

. pc - na hipótese de impugnação apresentada por entidade de
grau diverso da entidade impugnada, salvo por mandato.

§ 10 Na hipótese da invalidação da atualização de diretoria
tratadano Inciso wll. a irnpugnaçãovserã arquivada,

'. '§ 2° A mudança de sede de entidade sindical preexistente
ocorrida após a assembleia de fundação da nova entidade não será
considerada para fins de conflito de sede.

Art. 19 Nos casos em que a impugnação recair sobre pro-
cessos de dissociação e desmembramento, a SB.,T notificará a entidade
impugnada para realizar nova assembléia, no prazo máximo de no-
venta dias da notificação, para ratificar ou não o pedido, cumprindo
os requisitos previstos nos incisos Il, Iü e vn do art. 3°, no que
couber: .,;1 . '

Art. 20 As impugnações que não forem arquivadas, con-
forme disposto no artigo 18, e não se refiram a processos 'de des-
membrameoto e dlssociação, serão remetidas "ac procedimento de
mediação 'previsto nos artigos 22 a 24 desta Portaria.

Art. 21 O pedido de desistência de impugnação, assinado por
representante legal da entidade impugnante, somente será acolhido se
em original, com firma reconhecida, acompanhado da ata da as-
sembleia que decidiu pela desistência, e apresentado diretamente no
protocolo geral da sede do MTE.

Seção IV - Da Solução de Conflitos
An. 22 Para os fins desta Portaria, considera-se mediação o ~

procedimento destinado à solução dos conflitos de represeatação sin-
dical, com o auxílio de um servidor, que funcionará como mediador,
para coordenar as reuniões e discussões entre os interessados, bus-
cacdc soJ~ção livremente, acordada pelas partes.
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r"l Art. 23 Os representantes legais das entidades conflitantes

serão.notificados. com antecedência mínima de quinze dias da data da
reunião, Da forma do § 3D do art. 26 da Lei nO 9.784, de 1999, para
comparecimento na reunião destinada à mediação, que será realizada
no âmbito da SRT ou da SRTE da sede da entidade impugnada.

.J. §}O Não comparecendo pessoalmente. o representante. legal
poderá designar procurador que deverá apresentar procuração, com
podere~, específicos para discussão e decisão. com firma reconhe-
cida. '

§ 2° O servidor designado iniciará o procedimento previsto
no caput deste artigo, convidando as partes para se pronunciarem
sobre as bases de um possfrfi1 acordo.

§ 3° Será lavrada ai~ da reunião, obrigatoriamente assinada
pelo servidor e por representante legal de todas as partes envolvidas
presentes, da qual conste, além das eventuais ausências, o resultado
da tentativa de acordo.

§ 4U Na hipótese de acordo entre as partes, n~ ata deverá
constar objetivamente a repr~Dtação de cada entidade: envolvida
resultante do acordo e o prazo para apresentação, ao MTE, de es-
tatutos que contenham os elementos identificadores da nova repre-
sentaçâo.

§ 5D Ausentes o impugnante e/ou o impugnado. por motivo
de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado. será
remarcada a reunião.

§ 6°' As reuniões de que trata este artigo serão públicas,
devendo a pauta respectiva ser publicada no local de sua realização e
no sítio do MTE com antecedência mínima de dez dias da data da sua
realização. .

§ 7U Deverá .ser juntada ao procedimento, além da ata a que
se refere o § 3D

, lista contendo nome completo, número do CPF e
assinatura dos demais presentes na reunião.

§ 8° Consíderar-se-ã dirimido o conflito quando for retirado
o objeto da controvérsia, conforme disposto no inciso IV do 311,
18.

§ 9° Não havendo acordo, a CGRS analisará o possível
conflito diante das alegações formuladas na impugnação apresentada
e submeterá a questão à decisão do Secretário de Relações do Tra-
balho que, se reconhecer a existência de conflito, indeferirá oregistro
da representação conílitante. ' .

§ 10 A ausência dos interessados à reunião de que trata este
artigo não ensejará o arquivamento do pedido de registro sindical ou
da impugnaçâo. .'

Art 24 A qualquer tempo, as entidades sindicais envolvidas
em conflito de representação poderão solicitar à SRT, ou ãs, SRTE e
Gerências a realização de mediação. .. 'J 'rl' _•• '

Seção V - Do deferimento, do indeferimento e 'do. arqul,
vamento

Art. 2S O pedido de registro sindical ou de registro de
alteração estattitária será deferido pelo Secretário de Relações do
Trabalho, com fundamento em análise técnica realizada na SRT, às
entidades que estiverem com dados atualizados, nos termos desta
Portaria, e comprovado o pagamento de GRU, relativo ao: custo da
publicação no DOU, conforme indicado em portaria mínisterial, nas
seguintes situações: . <,;-,_:+,-1

1- decorrido o prazo previsto no art. 17 sem que tenham sido
apresentadas impugnaçõcs ao pedido; t

iI - arquivamento de todas as impugnações. na forma do art,
18; e•• , ",.

m - se a entidade impugnada, nos termos do art. 19, realizar
a assembleia e a categoria ratificar o desmembramento ou disso-
ciação;

IV - ap6s a apresentação do estatuto social da entidade ou
das entidades, com as modificações decorrentes do acordo entre os
conflitantes; . ,

V - determínação judicial dirigida ao MTE;
.Parágfafo único. Não tendo cumprido o disposto no caput

deste artigo, no que se refere à atualização dos dados cadastrals e
comprovação do pagamento da GRU, relativo ao custo da publicação
no DOU, a CGRS oficiará a entidade para apresentaçãórdos do-
cwnentos necessários,. no prazo .de trinta dias do recebimento do
oficio, sob pena de indeferimento do pedido. ". , ..'

Art, 26 O Secrétáric de Relações do Trabalho indefemá p
pedido de registro sindical ou o registro de alteração estatutária, com
base em análise fundamentada da CGRS, nos seguintes ca~~s;_: .. ' ,

I - não caracterização da categoria pleiteada, nos têimos dó
art.13;

II - coincidência total de categoria e base territoi.i.~(d~ :sin~
dicato postulante com sindicato registrado no CNES; -r,

m - quando a base terrítoríal requerida englobar o.Jocal da
sede de sindicato registrado no CNES, representante de i~ê~ti~ ca-
tegoria; 7r;l! . iq

Art. 27 O Secretário de Relações do Trabalho arquivarã o
pedido de registro sindical ou o registro de alteração estatutãrià, com
base em análise fundamentada da CGRS, nos seguintes casos:

I - insuficiência ou irregularidade dos -documentosiapresen-
tados, na forma dos arts, 3°, 5°. 8° ou IO quando a eutídade-re .•
querente, dentro do prazo assinalado no §lo do art. 12, não-suprir-a
insuficiência ou a irregularidade; .: 1\

n - quando o pedido for protocolizado em desconfc:rmidade
com o caput dos arts. 3D ou 8D

• conforme o caso; ',H!: r·,·:
m - se a entidade impugnada, nos termos do aí1.J19,;,não

realizar a assembleia ou se a categoria não ratificar o desmembra-
mente ou díssocíação: en?

IV - se o interessado deixar de promover os altis que lhe
competem, no prazo de noventa dias, caso não haja prazó" espécíficó
que 'trate do assunto; ap6s regularmente notificado; e" nv .' Ji!;

V - a pedido da entidade requerente. ..•..' ..
Seção VI - Da Suspensão e do Sobrestamento ~~ptoé~s~os.

Art. 28 Os processos de pedidos de registro sindical ou de
registro de alteração estatutária ficarão suspensos, neles' não se pra-
ticando quaisquer atos. nos seguintes casos: .

. I - por determinação judicial dirigida ao MTE;
n - durante o procedimento de mediação previsto nos arts.

22 a 24; ..
Ill - no período compreendido entre o acordo firmado no

procedimento de mediação e a entrega, na SRT. dos respectivos es-
tatutos sociais com as alterações decorrentes do acordo firmado entre
as partes;

IV - durante o prazo previsto no procedimento de ratificação
previsto no art. 19;·e ..

V.- na hip6tese de notificação do MTE e verificada a exis-
tência de ação judicial ou de denúncia formal criminal, que vise
apurar' a legitimidade de assembléia sindical destinada a instituir.
alterar ou extínguír atos constitutivos de entidade sindical.

TITULO n - DO REGISTRO
CAPÍT1JLO 1 - DA INCLUSÃO E ANOTAÇÕES NO

CNES
Art. 29 Após a publicação do deferimento do pedido de

registro sindical ou de registro de alteração estatutâria, a SRT incluirá
os dados cadastrais da entidade no CNES e expedirá a respectiva
certidão, . . '

Art. 30 Quando a publicação de deferimento de registro
sindical ou de registro de alteração estatutária resultar na exclusão de
categoria e/ou de base territorial de entidade sindical registrada no

•CNES. a modificação será anotada imediatamente no registro da
entidade preexistente, para que conste, de forma atualizada, a sua
representação,
, § 1° A entidade sindical atingida por publicação de de-

ferimento de registro sindical ou de registro de alteração estatutária
com conflito parcialjde representação será notificada para que apre-
sente, no prazo de 60 dias, novo estatuto social com sua repre-
sentação atualizada.

. .§ 2°[Não juntado novo ~statuto soçíal, na forma do parágrafo
. ant~rior. o registro .sindical serâ suspenso, no~ termos 90 ~P7i~0II do
art.33.. .' . ., .. ... ,. ",. , ,,,.,' ..

Art. 31 Publiéàdoo .deferimento .pe.,!egistro s~hqicat.ou de
registro de, alteração ,es,t\lt,l:l.tária, corpo base ,.,em, acordo firmado nos
procedimentos, oe ..~é4í~ç~Ó P.~~v.~stos__úestâ ,P~rl~á, serã imedia-
t~UTu:nt: pr~,c~dida·.~ .'~~ernç.~,9.,nqj ç~ da ie.~ti~.ade 0\l"eh9da.des
Smdlf?~~.qu\rcelel:>.~3!;UIl o.a.ç~r,~ç;.." .~. , :,..• -,' ~ _ _:.' ,

'. Art.: 32 Para á fiel éorrespohdênci~, eatte o trâmite dos pro-
cesses de registro sindical i:: 'de: registr.~ de aiterãfao' es'ditPfârih· e os
dados 'de CNES,' 'n~ste serão' ânota~~s"iOdos ós atõs prat'içados no
curso dos_processos:"" -siÓ: ""'_ .::'.'1:;' _ ; .: ;.r··. "."" .."L

"., .: CAPÍtúLcl'1l c'DA'SÚSPENSAO li DI) CANCEL\\MEN-
TODO REGISi1i.O SINbICAL·"'·· ... ; 'n. ",;: .r "L,·' '; ." .

d:: ",,;,,~.~~l"p~;,~?~~;t,est;~1~;~:,~~,,~~~'~:a,1~,i~f,;~,~uSP,,~~dquan-
,I. ;..';,J,}ili h'oüvé{aeté"t~~açã6~jüi:iicial' dítigidtf'ádjvtTE\.-:l!l r:
"O!I .' ;H'Ir!.:';~i';er"s~ü:registro"à'tít)tai:ló;'iüi' forfriâ :dij"àt1:"30;l e 'deixar
de 'enviáfl, uuprazo" previsto' em -séu ·'§·1 0,, hóv9 estattnô' social -coráa
représe'ntaçãó'jm.ndiéar devidamêtlte'atúalizada;lft,1 :::I':·.fI I.'L ..•. -.

Ill - celebrado acordo, com base ,no ·prodêdimento';ôe' me-
diação, 'ddx~ _de"'ãptesehtàt' ~statiltôTsobiâ.l· fetific.~do; .-decorrido o
prazo-acordado- entre-as páí1.M',' salvo ·se!a~categbriá; em assembléia,

n~~~,~~.~s~~~u.'~'~b~a~=r:~~~~'o;':;;g:;i" ':.t;::~',: .: ;;~;;;,.:,;'f!<"'-
.',' ! M.: 34.10· registro; sindical-ou- ri, registro. de; alteração. es-

tatutãria será cancelado nos seguintes casos; r • ,.'

I - por ordem judicial dirigida ao MTE;
II - administrativamente, se constatado vício de legalidade no

processo de deferimento, assegurados ao interessado o contraditório e
a ampla defesa, bem como observado o prazo decadencial, conforme
disposições contidas nos arts. 53 e 54 da Lei u" 9.784, de 1999~

.III - a pedido da própria entidade, nos casos de sua dis-
solução, observadas as disposições estatutárias; ou .

IV - na ocorrência .de fusão ou incorporação de entidades
sindicais, :na .forma-dos arts.·A~( 5°,-9°.e \0, -.' . ~:i;:!; " I ,.j •• '

Parágrafo único, Quando a forma.dedissoluçãoda.entidade
sindical não. ~sJiver):,pr~ytst~: _em~::seJ.l."e,~tat\lto:I$.ópi<\l..o pedido de
cancelamento do registro no CNES deverá .$.~r(ins(r\l!çl,Q-,ço,m)os se-
guintes; d_oç:,um~ptos:,:tot.·';l·)!q l.~uc.. .t: •. .1: ·.i':;:,;'í;":':': I· ti

. I - edital de convocação dos membros ij~;categona para a
assernbleia geralespecífiça <;0~.~·.finaij..d~p.~:~.~ ..Àeligerar: !,!cerca do
ca~~e,13A1~~to.;!l~,t~g~stro.;S;if\Wç~ !ÍHl!>Uh~d~;p.~~IJermos :~g:~'n~i~9·1I
do art. 3D desta Portaria; e :' ~;:'~.. '_':(; -; ..t'j::i·;~:.i~';:~, "

. ; ~ - ata de ~~e~1('5i.<ng~.ra!!~pes~fical,4~ ~tf8on!lipara fins
d,e'.dde1alibe!.~~O,~cen;;> .~~ ~P!P9raçãb9.p~.H,FaJ)c~!~e1)l0,,~.o'iff ..i~trod
sm rc ,entre outros assuntos deli eracos, iOc ta e

~~~t:~~·t~~~~3~~.'~~~;~i~,. OcáI ~
w ~
pa

Art. 38 Após a transmissão eletrônica dos dados, o inte-
ressado deverá protocollzar na SRTE da UF onde se localiza a sede
da entidade sindical. em suas Gerências ou no protocolo geral do
MTE, além do requerimento original gerado pelo Sistema assinado
pelo representante legal da entidade, os seguintes documentos:

I - de localização - comprovante de endereço em nome da
entidade;

II - de denominação - ata da assembléia que decidiu pela
alteração da denominação, acompanhada de estatuto atualizado;

III - de diretoria - Ata de eleição e apuração de votos da
diretoria e ata de posse. na fonua dos incisos IV, V e VI do art. 3°;
e

IV - de filiação - Ata da assembleia, de reunião de direção
ou do Conselho de Representantes que decidiu pela flllação, quando
houver indicação. .

§ 1° Na hipótese tratada no ineiso 11deste artigo, verificada
a correspondência da denominação com a representação deferida pelo
MTE será dada publicidade para fins de impugnação. nos termos do
Capítulo II do Título I desta Portaria; não havendo correspondência,
o pedido será indeferido e a solicitação invalidada. .

§ 2° O pedido será deferido e a solicitação validada caso não
haja impugnação. .

Art. 39 Na hipótese de emancipação de município, a entidade
sindical preexistente na área emancipada deverá promover atualização
do estatuto e solicitar a modificação do seu cadastro por meio de
requerimento protocolado na SRTE ou Gerências da UF onde se
localiza a sua sede, juntando ata da assembleia, nos termos do es-
tatuto vigente. acompanhada de lista dos presentes, estatuto social e
cópia da Lei Estadual que regulamentou a criação do município
emancipado. '

Parágrafo único. Ap6s o decurso do prazo 'de três anos, a
contar da emancipação do municfpio, caso a entidade sindical pre-
existente não tenha procedido na fonua descrita no caput, o acréscimo
da base territorial deverá ocorrer por meio de pedido de registro de
alteração estatutária, na forma do art. 8° desta portaria,

TITULO li -DAS DISPOSIÇÕES GERAiS .
Art. 40 É dispensável a assinatura manuscrita nos. reque-

rirnentos, quando o titular ou o responsável pelo certificado digital for
a pessoa indicada pela entidade sindical como seu representante no
CNES. .n i"~

Art. 41 Na hipótese de dissociação e/ou de desmembra-
mento, os editais a que se refere esta Portaria deverão expressar .tal
interesse, com a indicação do CNPI e da razão social de -tbdas- as
entidades atingidas. i

. I~'"' Considerá-se dissociaçãc oprocesso pelo qualt nrna. en-
tidade sindical com representação de ~categoria mais específica se
fôrma. a partir de entidade: sindical com representação de' cãtegórias
ecléticas similares ou conexas: ., -!}JE>'.· "·1

TI s: ·Sétá cónsideiado'.'desmembramento, b destad.inento da
base terrijorial de sindicato preexistente. ':' . ~I..];':.,. j

'., Art._ 42 .os documentos :relac.ionados ~esta Port~i('.s·~~ao
aprésentados ém originais; cópias autenticadas ou c6pia$; sim)~\e~,
estas últimas ~erão apresenta~as juntarnehte co~ os ocigiWáts pata'
conferência .é. visto do servidor, exceção feita aos comprdvantes- ,de
p~g~·ê.iÚo da CRU, relativo ao ~ust.o ,(Jas.'.publicaç~s no p'PjJ,.'q~é
deverão ser áprésentados erri ori'ginal:' ..... _:.~J~';..,;_ :.;

. § 1° Os _es!atutos sociais, e._as alas de~erão. ~;J~; ,~f~
reglstrados no cartóno da comarca da sede da entidade requereme.,

§ 2' Não será admitida a apresentação dos doeUl!)enl""" de
que trata o caput, por fax, via postal, correio eletrônico ou outro meio
que não os estabelecidos nesta Portaria. .

Art. 43 Os processos administrativos de registro sindical e de
registro de alteração estatutária deverão ser concluídos no prazo má-
ximo jde cento e oitenta dias, contados do recebimento dos autos na
CGRS, 'ressalvados os prazos para a prática de atos a cargo do
interessado, devidamente justificados nos autos.

Art. 44 A contagem dos prazos previstos nesta Portaria será
feita na forma prevista no Capítulo XVI da Lei n° 9.784, de 1999,
ressalvadas as disposições em contrário. ;',

M. 45 Serão lançados em ordem cronológica nOI:cNES' e
juntados aos autos do pedido 'de registro todos os' atos referentes nó
processo, ,1.;li :)~I.:I!·

'i· § }O Todas as decisões: administrativas serão realizadas com
base em análise técnica da CGRS. p!",iJ
. ... § ~o As decisões de abertura de 'prazo para .

arquivamento de impugnação, encaminhamento para
pensão, sobrestamento, d~ferime~(o, indeferimentc e
atos serão publicadas nó DOU.
" § 3° Das decisões poderá ':0 ·intereSsado apr

administrativo, naforma do Capítulo XV da Lei nD 9.
" Art, 4~ Caberá aos interessados promover as 1

cessérias junto ao Poder Judiciário a. fim de que O M
tificado para cumprimento de decisão judicial. .q G:;~'J" :

. Parágrafo ."único. Se uma decisão judicial com trf\nsito em
julg., -repercurir sobre o registro sindical existente no C~t;jrinda
que uma autoridade do MTE ou a União não -tenham partiqipado da
processo judicial, a .entídade interessada poderá juntar ao-processe
administrativo de registro sindical certidão original de inteiro. teor do
processo judicial; expedida pelo Poder Judiciário, para fins-de análise'
e, decisão. »)'1 ~.:

Art. 47 Não será permitida a tramitaçâc simultânea de.mais
de uma solicitação de registro sindical, de registro de alteração' és-
tatutária, de fusão ou de incorporação, de uma mesma entidade .

.M -.48 Na fusão ou incorporação de entidades: sindicais,' a
publicação 'de cancelamento do registro das entidades: 'envolvidas
ocorrerá simultaneamente com a publicação do deferiméntõidó-pé-
dido ... '. ', .. ' . j;o:J .-,;"., .,
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~~ Art. 49 Quando da aplicação dos dispositivos desta Portaria
Lnsejat'dúyida de cunho técnico ou jurídico, o Secretário de Relações

. ~tJo Trébâlho expedirá' enunciado que expresse o entendimento da
Secretária sobre o terna, que vinculará as decisões administrativas
sobre ~.I matéria no âmbito deste Órgão.

n. §tO A"-edição do enunciado em registro sindical será objeto
dé;,prod:sso administrativo especfflco, que contará com manifestação
técnica: e jurídica, quando for o caso, e será concluída por decisão
administrativa;

§ 2° Quando a edição do enunciado de que trata o caput
deste artigo demandai' à' solução de dúvida de natureza. jurídica, os
autos deverão ser enviados a Consultaria Jurídica. para pronuncia-
mento, nos termos regimentais;

§ 3" Aprovado o.enunciado administrativo, 8 SRT promoverá'
~~. publi~~ã~ .rr,aMP.Jâ, ,d.iv~Jgitç~~!·iflcJ,~~i:v~.·ho ~il.io,e:letrô~co ~"

TITULO IV - DAS DISPOSIÇÕES TRA/'lSITÓRlAS
Art. 50 Os procedimentos' de pedidos de registro e de BJ

teração estatutéria de entidades de grau superior continuam .a ..se
regidos pelá Portaria n" 186,de)º de. abril de 2008.. ....

. Aft.51 As disposições desta Portaria aplicam-se a lodos os
processos em curso neste Ministério; , . .

M. 52 Esta Portaria entra em vigor 30 dias 'após a sua
publicação. . '

. CARLOS DAUDT BRlZOLA

(.) Republicada por ter saído: no DOU n° 42. de 4-3-2013. Seção 1.
págs. 72 a 75, com incorreção no original. . I
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