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PORTARIA Nº 6.706, DE 9 DE MARÇO DE 2020

Revoga a Portaria SOF nº 51, de 16 de novembro de
1998, que institui o Subsistema de Cadastro de
Atividades e Projetos, do Sistema Integrado de Dados
Orçamentários - SIDOR, da Secretaria de Orçamento
Federal, e estabelece o recadastramento das atividades
e projetos constantes do Projeto de Lei Orçamentária
para o exercício financeiro de 1999 e dá outras
providências.

O SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO FEDERAL, no uso das atribuições estabelecidas no
art. 57, inciso II, do Anexo I, do Decreto nº 9.745, de 8 de abril de 2019, e

CONSIDERANDO a obrigatoriedade de revogação expressa de normas cujos efeitos
tenham se exaurido no tempo, conforme inciso II do art. 8º do Decreto nº 10.139, de 28 de
dezembro de 2019; e o constante do processo SEI Fazenda nº 10080.100258/2020-78,
resolve:

Art. 1º Revogar a Portaria SOF nº 51, de 16 de novembro de 1998, publicada no
Diário Oficial da União de 17 de novembro de 1998, Seção 1, pág. 113.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GEORGE SOARES

SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA E TRABALHO

PORTARIA CONJUNTA Nº 6.549, DE 9 DE MARÇO DE 2020

O SECRETÁRIO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA E TRABALHO DO MINISTÉRIO DA
ECONOMIA E O MINISTRO DE ESTADO DA CIDADANIA, no uso de suas atribuições e
tendo em vista o disposto no art. 71 do Decreto nº 9.745, de 8 de abril de 2029, e
o inciso X do art. 23, da Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019, respectivamente, bem
como o disposto na alínea "q" do inciso VII do artigo único do Anexo do Decreto nº
9.660, de 1º de janeiro de 2019, e tendo em vista o disposto na Lei nº 8.213, de 24
de julho de 1991, e nos §§ 1º e 2º do art. 169 do Regulamento da Previdência Social
- RPS, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, com as alterações do
Decreto nº 9.700, de 8 de fevereiro de 2019, bem como na Portaria nº 448, de 4 de
março de 2020, da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, do Ministério do
Desenvolvimento Regional, que reconheceu o calamidade pública no município de
Guarujá, no Estado de São Paulo, e pelo que consta no Processo nº
10132.100091/2020-92, resolvem:

Art. 1º Autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a antecipar,
em razão do estado de calamidade pública em decorrência de Chuvas Intensas,
reconhecido por procedimento sumário mediante ato do Governo Federal, aos
beneficiários domiciliados no município de Guarujá, no Estado de São Paulo:

I - o pagamento dos benefícios de prestação continuada previdenciária e
assistencial administrados pelo INSS para o primeiro dia útil do cronograma, a partir
da competência março de 2020 e enquanto perdurar a situação; e

II - mediante opção do beneficiário, o valor correspondente a uma renda
mensal do benefício previdenciário ou assistencial a que tem direito, excetuado os
casos de benefícios temporários.

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se unicamente aos beneficiários
domiciliados no município de Guarujá, no Estado de São Paulo, na data de
reconhecimento do estado de calamidade pública, ainda que os benefícios sejam
mantidos em outros municípios, bem como aos benefícios decorrentes.

§ 2º O valor antecipado na forma do inciso II deverá ser ressarcido em até
36 (trinta e seis) parcelas mensais fixas, a partir do terceiro mês seguinte ao da
antecipação, mediante desconto da renda do benefício e, dada a natureza da operação,
sem qualquer custo ou correção, aplicando-se, no que couber, o inciso II do art. 154
do RPS.

§ 3º Deverá ser adequada a quantidade de parcelas de que trata o § 2º,
para aqueles benefícios cuja cessação esteja prevista para ocorrer em data anterior à
36ª parcela, de modo a propiciar a quitação total da antecipação ainda na vigência dos
referidos benefícios.

§ 4º Na hipótese de cessação do benefício antes da quitação total do valor
antecipado, deverá ser providenciado o encontro de contas entre o valor devido pelo
beneficiário e o crédito a ser recebido, nele incluído, se for o caso, o abono anual.

§ 5º A identificação do beneficiário, para fins de opção pela antecipação de
que trata o inciso II do caput, deverá ser realizada pelo INSS.

Art. 2º Fica o INSS autorizado a dar atendimento prioritário na análise e
conclusão dos requerimentos de concessão inicial de benefícios previdenciários e
assistenciais, em relação aos beneficiários domiciliados no município de Guarujá, no
Estado de São Paulo, ainda que requeridos em outros municípios, sem prejuízo da
observância das prioridades legais.

Parágrafo único. O atendimento prioritário referido no caput ocorrerá
independentemente da espécie, fase de tramitação, data do requerimento ou protocolo
do benefício, aplicando-se, inclusive, aos que venham a ser requeridos a partir da
presente data.

Art. 3º O INSS e a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência -
DATAPREV adotarão as providências necessárias para o cumprimento do disposto

nesta Portaria.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

BRUNO BIANCO LEAL
Secretário Especial de Previdência e Trabalho

do Ministério da Economia

ONYX DORNELLES LORENZONI
Ministro de Estado da Cidadania

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA
CONSELHO DE RECURSOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

R E T I F I C AÇ ÃO

No verbete VI do Enunciado 7 do CRPS, publicado no DOU nº 219, de
12/11/19, Seção 1, página 321, seção 1, onde se lê: "atividade", leia-se: "incapacidade",
restando desta forma:

VI - Não se aplica o disposto no artigo 76 do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto 3048/99, para justificar a retroação do termo inicial do
benefício auxílio doença requerido após o trigésimo dia do afastamento da atividade,
nos casos em que a perícia médica fixar o início da incapacidade anterior à data de
entrada do requerimento, tendo em vista que esta hipótese não implica em ciência
pretérita da Previdência Social.

SECRETARIA DE TRABALHO
SUBSECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO

DESPACHO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2019

O Subsecretário de Relações do Trabalho, no uso da atribuição que lhe confere
o art. 80-A, inciso VIII, do Decreto n° 10.072 de 18 de outubro de 2019, com fundamento
na Portaria n° 501/2019, em continuidade ao cumprimento a decisão proferida nos autos
do Processo Judicial nº 0001737-21.2016.5.10.0019, procedente da 2ª Turma do Tribunal
Regional do Trabalho da 10ª Região e com fulcro na Nota Técnica SEI nº 15481/2019/ME
(Sei 5525743), resolve: RESTABELECER o registro do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Catas Altas da Noruega/MG, Processo de Registro Sindical nº 46211.006636/2012-22
(SC13840) , CNPJ nº 03.847.978/0001-81, devido ao atendimento por parte da entidade,
em referência à Nota Técnica n.º 22/2019/CGRS/DPJUS/SNJ/MJSP (SEI nº 5527073), e
ALTERAR a categoria no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais (CNES) para "Profissional
dos Trabalhadores e trabalhadoras rurais: assalariados e assalariadas rurais, empregados
permanentes, safristas e eventuais na agricultura, criação de animais, silvicultura,
hortifruticultura, e extrativismo rural; e agricultores e agricultoras que exerçam atividades
rurais individualmente ou em regime de economia familiar, na qualidade de pequenos
produtores, proprietários até dois módulos rurais, posseiros, assentados, meeiros,
parceiros, arrendatários, comodatários, extrativistas e os aposentados(as) rurais".

MAURO RODRIGUES DE SOUZA

DESPACHO DE 10 DE MARÇO DE 2020

O Subsecretário de Relações do Trabalho, no uso das sua atribuições legais, em
cumprimento a decisão proferida no Processo Judicial nº 1014882-03.2019.4.01.3400,
proveniente da 16ª Vara Federal Cível da SJDF, e com fundamento na Nota Técnica SEI nº
5738/2020/ME, resolve: DEFERIR o registro sindical ao SINDBARES - Sindicato dos
Empregados em Bares, Restaurantes e Similares de Salvador e Região Metropolitana, CNPJ
27.358.200/0001-77, Processo 46204.005027/2017-50, para representar a Categoria
Profissional dos Trabalhadores em restaurantes, churrascarias, pizzarias, cantinas, self-
services, rotisserias, quiosques de alimentação, serviços de alimentação preparada e
comida à quilo; Bares, confeitarias, docerias, lanchonetes, sorveterias, pastelarias, buffets,
casas de bebidas a varejo, temakerias, creperias, barracas, quiosques, trailers, food truks e
casas de chá, com abrangência Intermunicipal, nos municípios de Camaçari, Candeias,
Lauro De Freitas, Salvador e Simões Filho no Estado da Bahia, nos termos do art. 25, inciso
I, da Portaria 501/2019. Para fins de anotação no CNES, resolve: EXCLUIR da representação
do SIND TRAB HOT APART-HOT RES-HOT REST BAR E SIM CID SALV, CNPJ: 14.760.631/0001-
13, Processo: 46000.004120/00-97, a categoria dos Trabalhadores em restaurantes,
churrascarias, pizzarias, cantinas, self-services, rotisserias, quiosques de alimentação,
serviços de alimentação preparada e comida à quilo; Bares, confeitarias, docerias,
lanchonetes, sorveterias, pastelarias, buffets, casas de bebidas a varejo, temakerias,
creperias, barracas, quiosques, trailers, food truks e casas de chá, nos municípios de
Camaçari, Lauro de Freitas, Salvador e Simões Filho, com fundamento no art. 28 da
Portaria 501/2019.

MAURO RODRIGUES DE SOUZA

DESPACHO DE 6 DE MARÇO DE 2020

O Subsecretário de Relações do Trabalho, no uso das suas atribuições, em
cumprimento a decisão judicial proferida no Processo nº 0100969-40.2018.5.01.0551 em
curso perante o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Barra Mansa, considerando a irregularidade
do processo e com fundamento na Nota Técnica SEI nº 1445/2020/ME, resolve:

Arquivar o pedido de registro sindical n.º 46215.088403/2016-23, de interesse do
SFPMQ - SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUATIS RJ, CNPJ
07.017.861/0001-21, com fundamento no art. 27 inciso I da Portaria 326/13 c/c art. 26 inciso
I e art. 42 da Portaria 501/19.

MAURO RODRIGUES DE SOUZA

DESPACHOS DE 9 DE MARÇO DE 2020

O Subsecretário de Relações do Trabalho, no uso das suas atribuições, em
cumprimento a decisão proferida no Processo Judicial nº 0000751-62.2019.5.10.0019,
proveniente da 19ª Vara do Trabalho de Brasília -DF, e com fundamento na Nota Técnica SEI nº
4248/2020/ME, resolve:

Deferir o pedido de Alteração Estatutária ao SINDICATO DOS EMPREGADOS EM
EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO, LIMPEZA URBANA, MEIO AMBIENTE E ÁREAS VERD ES
DE FOZ DO IGUAÇU E REGIÃO - PR, CNPJ 77.806.198/0001-20, Processo 46294.000482/2016-
16, para representar a Categoria Profissional dos Empregados em Empresas de Asseio e
Conservação, Limpeza Pública, Limpeza Urbana, Meio Ambiente, Áreas Verdes, Zeladoria; em
Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de Mão de Obra;
Empregados em Empresas de Trabalho Temporário, Leitura, Medição e Entrega de Avisos de
Consumo e Serviços Terceirizados, bem como as Avidades de Prestação de Serviços, Projetos,
Instalações, Manutenção, Monitoramento, Inspeção Técnica e Assistência Técnica de Sistemas
Eletrônicos, com abrangência Intermunicipal e base territorial nos Municipios de Foz do
Iguaçu, Itaipulândia, Matelãndia, Medianeira, Missal, Santa Helena, Santa Terezinha do Itaipu,
São Miguel do Iguaçu, Serranópolis do Iguaçu, no Estado do Paraná/PR, nos termos do art. 25,
inciso I, da Portaria 501/2019. Para fins de anotação no Cadastro Nacional de Entidades
Sindicais - CNES, resolve: ANOTAR a representação das seguintes entidades: A) SIEMACO -
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERV, CNPJ 75.954.354/0001-
74, Carta Sindical: L089 P090 A1981; excluindo a Categoria Profissional dos Empregados em
Empresas de Asseio e Conservação, Limpeza Pública, Limpeza Urbana, Meio Ambiente, Áreas
Verdes, Zeladoria em Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e
Administração de Mão de Obra, Empregados em Empresas de Trabalho Temporário, Leitura,
Medição e Entrega de Avisos de Consumo e Serviços Terceirizados, bem como as Avidades de
Prestação de Serviços, Projetos, Instalações, Manutenção, Monitoramento, Inspeção Técnica e
Assistência Técnica de Sistemas Eletrônicos; nos municípios de Foz do Iguaçu, Matelãndia,
Medianeira, Missal, Santa Helena, Santa Terezinha do Itaipu, São Miguel do Iguaçu,
Serranópolis do Iguaçu, no Estado Paraná/PR; B) SINEEPRES - Sindicato dos Empregados em
Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de Mão-de-
obra,Trabalho Temporário, Leitura de Medidores e de Entrega de Avisos no Estado do Paraná,
CNPJ 02.977.757/0001-65, Processo 46000.002932/2007-72; excluindo a Categoria dos
Empregados em Empresas de Zeladoria, em Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros,
Colocação e Administração de Mão de Obra, Empregados em Empresas de Trabalho
Temporário, Leitura, Medição e Entrega de Avisos de Consumo e Serviços Terceirizados, bem
como as Avidades de Prestação de Serviços, Projetos, Instalações, Manutenção,
Monitoramento, Inspeção Técnica e Assistência Técnica de Sistemas Eletrônicos; nos
municípios de Foz do Iguaçu, Itaipulândia, Matelãndia, Medianeira, Missal, Santa Helena,
Santa Terezinha do Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Serranópolis do Iguaçu, no Estado do
Paraná/PR; C) SIEMACO - Sindicato dos Empregados em Empresa de Asseio e Conservaç, CNPJ
78.680.683/0001-62, Processo 24000.002141/90-37, excluindo de sua base territorial os
Municipios de Foz do Iguaçu, Matelândia, Medianeira, Missal, Santa Helena, Santa Terezinha
do Itaipu, São Miguel do Iguaçu, no Estado do Paraná/PR, nos termos do art. 28 da Portaria
501/2019.

O Subsecretário de Relações do Trabalho, no uso das suas atribuições, em
cumprimento à decisão judicial proferida nos autos do processo nº 1022473-
16.2019.4.01.3400, proveniente da 20ª Vara Federal Cível da SJDF; considerando a
regularidade do processo e com fundamento na Nota Técnica SEI nº 7235/2020/ME,
resolve:

Publicar o pedido de registro sindical n.º 46213.002765/2017-36, de interesse do
SINDPROV - SINDICATO DOS PROFESSORES DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE VITORIA DE
SANTO ANTÃO - PE, CNPJ 25.382.895/0001-05, para representação da categoria dos
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