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MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho

Secretaria de Trabalho
Superintendência Regional do Trabalho no Rio Grande do Sul

Seção de Políticas de Trabalho
Setor de Identificação e Registro Profissional

   
 
OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 1527/2019/ME

  
 

Porto Alegre, 31 de outubro de 2019.

Aos Postos de Atendimento de CTPS no Estado do Rio Grande do Sul

Assunto: Prorrogação do prazo contido no Ofício Circular 1353/2019/ME

Referência: Ao responder este Ofício, favor indicar expressamente o Processo nº 10264.100321/2019-84.

 

Prezados (as) Prefeitos (as), Diretores (as) e Emissores (as) de CTPS;

1.     Ao cumprimentá-los (as) cordialmente, a Superintendência Regional do Trabalho no RS (SRTb/RS) informa que
fica prorrogado até 14/11/2019 o prazo para que as CTPS Físicas possam ser encaminhadas concomitantemente com a
divulgação da Carteira de Trabalho Digital.

2.     Ressaltamos a importância de todos os Postos de Atendimento em disponibilizarem aos trabalhadores,
empresas (empregadores), e, se possível, aos escritórios de contabilidade e sindicatos (de trabalhadores e
patronais) o material e links abaixo:

2.1.  Disponibilização em meio impresso para consulta da Lei 13.874/19 e da Portaria ME 1.065/19 e
afixação em local de fácil acesso ao público do "Cartaz", "Perguntas Frequentes", e do "Passo a Passo".

2.2.  Disponibilização em seus sítios na internet dos seguintes links:

Para Trabalhadores:

https://www.gov.br/pt-br/temas/carteira-de-trabalho-digital  (neste link há disponível: perguntas frequentes,
passo a passo, orientações de como baixar o app e como acessar a Carteira de Trabalho Digital pela Web)

Para Empregadores:

http://portal.esocial.gov.br/noticias/ctps-digital-o-que-muda-para-empregadores-e-trabalhadores

3.     Durante o período de prorrogação haverá  a expedição de novas orientações. Ficamos à disposição
através do e-mail sirpctps.srters@mte.gov.br para dúvidas e retorno de situações que ocorram em sua
localidade.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente

BRUNO PLATE BARBOSA

https://www.gov.br/pt-br/temas/carteira-de-trabalho-digital
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Chefe do Setor de Identificação e Registro Profissional- substituto

Documento assinado eletronicamente por Bruno Plate Barbosa, Agente Administra�vo, em
31/10/2019, às 17:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 4770524 e
o código CRC 923C734D.

 
Av. Mauá, 1013, 9º andar, sala 907 - Bairro Centro Histórico

CEP 90010-110 - Porto Alegre/RS
Fone: 51 -32132831

Referência: ao responder este Ofício, favor indicar expressamente o Processo nº 10264.100321/2019-84. SEI nº 4770524
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