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I - São indicadores de submissão de trabalhador a trabalhos for-

1.1 Trabalhador vítima de tráfico de pessoas;
1.2 Arregimentação de trabalhador por meio de ameaça, fraude,
engano, coação ou outros artifícios que levem a vício de consentimento,
tais como falsas promessas no momento do recrutamento ou pagamento
a pessoa que possui poder hierárquico ou de mando sobre o trabalhador;
1.3 Manutenção de trabalhador na prestação de serviços por
meio de ameaça, fraude, engano, coação ou outros artifícios que levem a
vício de consentimento quanto a sua liberdade de dispor da força de
trabalho e de encerrar a relação de trabalho;
1.4 Manutenção de mão de obra de reserva recrutada sem observação das prescrições legais cabíveis, através da divulgação de promessas de emprego em localidade diversa da de prestação dos serviços;
1.5 Exploração da situação de vulnerabilidade de trabalhador
para inserir no contrato de trabalho, formal ou informalmente, condições
ou cláusulas abusivas;
1.6 Existência de trabalhador restrito ao local de trabalho ou de
alojamento, quando tal local situar-se em área isolada ou de difícil acesso, não atendida regularmente por transporte público ou particular, ou em
razão de barreiras como desconhecimento de idioma, ou de usos e costumes, de ausência de documentos pessoais, de situação de vulnerabilidade social ou de não pagamento de remuneração.
1.7 Induzimento ou obrigação do trabalhador a assinar documentos em branco, com informações inverídicas ou a respeito das quais o
trabalhador não tenha o entendimento devido;
1.8 Induzimento do trabalhador a realizar jornada extraordinária
acima do limite legal ou incompatível com sua capacidade psicofisiológica;
1.9 Estabelecimento de sistemas de remuneração que não propiciem ao trabalhador informações compreensíveis e idôneas sobre valores recebidos e descontados do salário;
1.10 Estabelecimento de sistemas remuneratórios que, por adotarem valores irrisórios pelo tempo de trabalho ou por unidade de produção, ou por transferirem ilegalmente os ônus e riscos da atividade econômica para o trabalhador, resultem no pagamento de salário base inferior ao mínimo legal ou remuneração aquém da pactuada;
1.11 Exigência do cumprimento de metas de produção que induzam o trabalhador a realizar jornada extraordinária acima do limite
legal ou incompatível com sua capacidade psicofisiológica;
1.12 Manutenção do trabalhador confinado através de controle
dos meios de entrada e saída, de ameaça de sanção ou de exploração de
vulnerabilidade;
1.13 Pagamento de salários fora do prazo legal de forma não
eventual;
1.14 Retenção parcial ou total do salário;
1.15 Pagamento de salário condicionado ao término de execução de serviços específicos com duração superior a 30 dias.
II - São indicadores de sujeição de trabalhador a condição degradante:
2.1 Não disponibilização de água potável, ou disponibilização
em condições não higiênicas ou em quantidade insuficiente para consumo do trabalhador no local de trabalho ou de alojamento;
2.2 Inexistência, nas áreas de vivência, de água limpa para higiene, preparo de alimentos e demais necessidades;
2.3 Ausência de recipiente para armazenamento adequado de
água que assegure a manutenção da potabilidade;
2.4 Reutilização de recipientes destinados ao armazenamento
de produtos tóxicos;
2.5 Inexistência de instalações sanitárias ou instalações sanitárias que não assegurem utilização em condições higiênicas ou com preservação da privacidade;
2.6 Inexistência de alojamento ou moradia, quando o seu fornecimento for obrigatório, ou alojamento ou moradia sem condições básicas de segurança, vedação, higiene, privacidade ou conforto;
2.7 Subdimensionamento de alojamento ou moradia que inviabilize sua utilização em condições de segurança, vedação, higiene, privacidade ou conforto;
2.8 Trabalhador alojado ou em moradia no mesmo ambiente
utilizado para desenvolvimento da atividade laboral;
2.9 Moradia coletiva de famílias ou o alojamento coletivo de
homens e mulheres;
2.10 Coabitação de família com terceiro estranho ao núcleo familiar;
2.11 Armazenamento de substâncias tóxicas ou inflamáveis nas
áreas de vivência;
2.12 Ausência de camas com colchões ou de redes nos alojamentos, com o trabalhador pernoitando diretamente sobre piso ou superfície rígida ou em estruturas improvisadas;
2.13 Ausência de local adequado para armazenagem ou conservação de alimentos e de refeições;
2.14 Ausência de local para preparo de refeições, quando obrigatório, ou local para preparo de refeições sem condições de higiene e
conforto;
2.15 Ausência de local para tomada de refeições, quando obrigatório, ou local para tomada de refeições sem condições de higiene e
conforto;
2.16 Trabalhador exposto a situação de risco grave e iminente;
2.17 Inexistência de medidas para eliminar ou neutralizar riscos
quando a atividade, o meio ambiente ou as condições de trabalho apresentarem riscos graves para a saúde e segurança do trabalhador;
2.18 Pagamento de salários fora do prazo legal de forma não
eventual;
2.19 Retenção parcial ou total do salário;
2.20 Pagamento de salário condicionado ao término de execução de serviços específicos com duração superior a 30 dias;

de;

2.21 Serviços remunerados com substâncias prejudiciais à saú-

2.22 Estabelecimento de sistemas remuneratórios que, por adotarem valores irrisórios pelo tempo de trabalho ou por unidade de produção, ou por transferirem ilegalmente os ônus e riscos da atividade econômica para o trabalhador, resultem no pagamento de salário base inferior ao mínimo legal ou remuneração aquém da pactuada;
2.23 Agressão física, moral ou sexual no contexto da relação de
trabalho.
III - São indicadores de submissão de trabalhador a jornada
exaustiva:
3.1 Extrapolação não eventual do quantitativo total de horas
extraordinárias legalmente permitidas por dia, por semana ou por mês
dentro do período analisado;
3.2 Supressão não eventual do descanso semanal remunerado;
3.3 Supressão não eventual dos intervalos intrajornada e interjornadas;
3.4 Supressão do gozo de férias;
3.5 Inobservância não eventual de pausas legalmente previstas;
3.6 Restrição ao uso de instalações sanitárias para satisfação das
necessidades fisiológicas do trabalhador;
3.7 Trabalhador sujeito a atividades com sobrecarga física ou
mental ou com ritmo e cadência de trabalho com potencial de causar
comprometimento de sua saúde ou da sua segurança;
3.8 Trabalho executado em condições não ergonômicas, insalubres, perigosas ou penosas, especialmente se associado a aferição de
remuneração por produção;
3.9 Extrapolação não eventual da jornada em atividades penosas, perigosas e insalubres.
IV - São indicadores da restrição, por qualquer meio, da locomoção do trabalhador em razão de dívida contraída com empregador
ou preposto, dentre outros:
4.1 Deslocamento do trabalhador desde sua localidade de origem até o local de prestação de serviços custeado pelo empregador ou
preposto e a ser descontado da remuneração devida;
4.2 Débitos do trabalhador prévios à contratação saldados pelo
empregador diretamente com o credor e a serem descontados da remuneração devida;
4.3 Transferência ao trabalhador arregimentado do ônus do custeio do deslocamento desde sua localidade de origem até o local de prestação dos serviços
4.4 Transferência ao trabalhador arregimentado do ônus do custeio da permanência no local de prestação dos serviços até o efetivo início da prestação laboral;
4.5 Contratação condicionada a pagamento, pelo trabalhador,
pela vaga de trabalho;
4.6 Adiantamentos em numerário ou em gêneros concedidos
quando da contratação;
4.7 Fornecimento de bens ou serviços ao trabalhador com preços acima dos praticados na região;
4.8 Remuneração in natura em limites superiores ao legalmente
previsto;
4.9 Trabalhador induzido ou coagido a adquirir bens ou serviços
de estabelecimento determinado pelo empregador ou preposto;
4.10 Existência de valores referentes a gastos que devam ser
legalmente suportados pelo empregador a serem cobrados ou descontados do trabalhador;
4.11 Descontos de moradia ou alimentação acima dos limites
legais;
4.12 Alteração, com prejuízo para o trabalhador, da forma de
remuneração ou dos ônus do trabalhador pactuados quando da contratação;
4.13 Restrição de acesso ao controle de débitos e créditos referentes à prestação do serviço ou de sua compreensão pelo trabalhador;
4.14 Restrição ao acompanhamento ou entendimento pelo trabalhador da aferição da produção quando for esta a forma de remuneração;
4.15 Pagamento de salários fora do prazo legal de forma não
eventual;
4.16 Retenção parcial ou total do salário;
4.17 Estabelecimento de sistemas remuneratórios que, por adotarem valores irrisórios pelo tempo de trabalho ou por unidade de produção, ou por transferirem ilegalmente os ônus e riscos da atividade econômica para o trabalhador, resultem no pagamento de salário base inferior ao mínimo legal ou remuneração aquém da pactuada;
4.18 Pagamento de salário condicionado ao término de execução de serviços determinados com duração superior a 30 dias;
4.19 Retenção do pagamento de verbas rescisórias.
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III - Entregadores: pessoas que se dirigem à Superintendência Regional do Trabalho no Estado do Maranhão para protocolar
documentos ou entrega de materiais.
Artigo 3º - Os usuários deverão, obrigatoriamente, identificar-se junto à recepção, mediante apresentação de documento de
identificação com fé pública. Parágrafo único: - O acesso do usuário
está condicionado à autorização do setor ao qual se destina, obtida
por meio de consulta telefônica formulada pela recepção, devendo ser
registrados no sistema de controle de acesso os dados do usuário, e o
Setor de destino.
Artigo 4º - É vedado o ingresso às instalações da Superintendência Regional no Estado do Maranhão de:
I - Vendedores, propagandistas e pedintes.
II - Pessoas visivelmente embriagadas ou sob efeito de substâncias entorpecentes.
III - Pessoas usando bermudas, shorts, camisetas regatas,
roupas de ginásticas e outros trajes incompatíveis com o ambiente de
trabalho.
IV - Pessoas portando armas de qualquer natureza, exceto os
casos legalmente autorizados.
V - Animal de qualquer espécie, salvo cão-guia acompanhando deficiente visual.
VI - Pessoas usando capacete de motocicleta, bicicleta, skate,
protetor ou máscaras que impeça a visualização do rosto e identificação.
Artigo 5º - Os casos omissos e as dúvidas serão resolvidos
pela Chefia do Serviço de Administração - SEAD.
Arrigo 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
LÉA CRISTINA DA COSTA SILVA LEDA

Ministério dos Direitos Humanos
PORTARIA Nº 44, DE 23 DE JANEIRO DE 2018
Dispõe sobre os limites para a realização de
despesas com diárias, passagens e locomoção no âmbito do Ministério dos Direitos Humanos para o exercício de 2018.
A MINISTRA DE ESTADO DOS DIREITOS HUMANOS, no
uso das atribuições que lhe conferem o art. 87, parágrafo único, inciso II,
da Constituição e Lei 13.502, de 1 de novembro de 2017, resolve:
Art.1° Os limites para a realização de despesas com diárias,
passagens e locomoção no âmbito do Ministério dos Direitos Humanos,
para o exercício de 2018, ficam fixados nos termos do Anexo a esta
Portaria.
§ 1º Os limites de que trata o caput aplicam-se às despesas com
diárias, passagens e locomoção relativas aos elementos de despesa "14 Diárias - Pessoal Civil", "15 - Diárias - Pessoal Militar" e "33 - Passagens e Despesas com Locomoção" e às Naturezas de Despesas
"33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País", "33903603 Diárias a Colaboradores Eventuais no Exterior" e "33903646 - Diárias a
Conselheiros".
Art.2° A unidade que, em algum mês, exceder o limite proporcional acumulado para o exercício, terá o período de até 30 dias para
readequação dos gastos sem que incorra em bloqueio de limite.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LUISLINDA DIAS DE VALOIS SANTOS
ANEXO
LIMITE PARA EMPENHO COM DIÁRIAS, PASSAGENS E
LOCOMOÇÃO EM 2018
.

.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
NO MARANHÃO

.

.

.

PORTARIA Nº 11, DE 15 DE JANEIRO DE 2018
.

Disciplina os procedimentos para o controle de acessos de pessoas às instalações
da Superintendência Regional do Trabalho
no Estado do Maranhão.
A SUPERINTENDENTE REGIONAL DO TRABALHO
NO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, e,Considerando a necessidade de melhor controle, maior
segurança e maior organização do atendimento,RESOLVE:
Artigo 1º - Disciplinar os procedimentos para o controle de
acesso de pessoas às Instalações da Superintendência Regional do
Trabalho no Estado do Maranhão, localizada na Avenida Jerônimo de
Albuquerque, 619, DALPLAZA CENTER, COHAB, São Luis - Maranhão.
Artigo 2º - Para fins desta Portaria, consideram-se:
I - Empregados de entidades instaladas nas dependências da
Superintendência Regional do Trabalho no Estado do Maranhão: empregados do Banco do Brasil;
II - Visitantes: pessoas que se dirigem à Superintendência
Regional do Trabalho no Estado do Maranhão.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
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NOME DA UNIDADE
Gabinete da Ministra e Secretaria-Executiva
Secretaria Nacional de Cidadania
Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da
Igualdade Racial
Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos
Direitos da Pessoa Idosa
Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com
Deficiência

LIMITE
R$ 1.500.000,00
R$ 2.100.000,00
R$ 2.100.000,00
R$ 1.100.000,00
R$ 1.100.000,00
R$ 1.100.000,00

Ministério dos Transportes,
Portos e Aviação Civil
AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL
RETIFICAÇÃO
Na Portaria nº 52, de 5 de janeiro de 2018, publicada em
resumo no Diário Oficial da União de 17 de janeiro de 2018, Seção
1, página 166, onde se lê: "A inscrição tem validade de 10 (dez)
anos.", leia-se: "A inscrição tem validade até 2 de março de 2021.".
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