
 
 

SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO 

PORTARIA N 20, DE 15 DE ABRIL DE 2016 

 

Altera a Portaria nº 02, de 22 de fevereiro 

de 2013 e dá outras providências. 

 

O SECRETÁRIO DE RELAÇÕES DO TRABALHO, no uso das atribuições que lhe 

conferem o art. 1º, inciso VI, do Anexo VII, da Portaria nº 483, de 15 de setembro 

de 2004, e o art. 3º da Portaria nº 197, de 18 de abril de 2005, ambas do Ministro 

de Estado do Trabalho e Previdência Social, resolve: 

Art. 1º A Portaria nº 02, de 22 de fevereiro de 2013, publicada no DOU nº 37 de 25 

de fevereiro de 2013, pág. 175, fica acrescida dos incisos IX e X ao § 1º do art. 3º, e 

do § 11º do mesmo artigo, passando os parágrafos 1º e 3º do art. 3º e inciso IV, 

alínea c do parágrafo 1º do art. 3º a vigorar com a seguinte redação: 

"……" 

"Art. 3º ….. 

§ 1º O requerimento eletrônico emitido por meio do CNES, assinado pelo 

representante legal da entidade ou por procurador legalmente constituído, deverá 

ser protocolado na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego - SRTE ou 

Gerências da Unidade da Federação - UF onde se localiza a sede da entidade (em se 

tratando de abrangência municipal, intermunicipal ou estadual) ou no protocolo da 

sede do Ministério em Brasília (quando se tratar de entidade interestadual ou 

nacional) no prazo de até 30 (trinta) dias, acompanhado dos seguintes 

documentos: 

........... 

IV -.............. 

c) o contrato de trabalho vigente ou, no caso dos aposentados, o último que 

comprove ser membro da categoria. 

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

IX - edital de convocação dos membros da categoria para assembleia geral para 

fins de atualização e/ou reativação da entidade ou para ratificação do estatuto 

social, do qual conste o nome e o endereço do subscritor, para correspondência, 

bem como indicação nominal de todos os municípios, Estados e categoria 



 
 

representada, publicado no Diário Oficial da União 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 05 (cinco) dias; 

b) publicação com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da realização da 

assembleia, para as entidades com base municipal, intermunicipal ou estadual, e de 

45 (quarenta e cinco) dias para as entidades com base interestadual ou nacional, 

contados a partir da última publicação; 

c) publicação em todas as Unidades da Federação - UF, quando se tratar de 

entidade com abrangência nacional, e nos respectivos Estados abrangidos, quando 

se tratar de entidade interestadual. 

X - ata da assembleia geral de convocação da categoria para fins de atualização 

e/ou reativação da entidade ou para ratificação do estatuto, onde deverá constar a 

base territorial, a categoria profissional ou econômica representada, acompanhada 

de lista de presença contendo a finalidade da assembleia, a data, o horário e o local 

de realização e, ainda, o nome completo, o número de registro no Cadastro de 

Pessoas Físicas - CPF e assinatura dos presentes; 

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

§ 3º Não atendido o disposto no art. 3º, § 1º, inciso I, a entidade deverá apresentar 

estatuto social ratificado pela categoria, registrado em cartório da comarca da sede 

da entidade requerente, nos termos da representação deferida pelo MTE. 

........ 

§ 11º Aplica-se a esta Portaria, o disposto no art. 49 da Portaria nº 326, de 1º de 

março de 2013, no que couber. 

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

MANOEL MESSIAS NASCIMENTO MELO 

 


