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cento) aos meses subseqüentes, juro de mora de 1% (um por cento)
ao mês e correção monetária, conforme estabelece o artigo 600 da
CLT. As Guias de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana -
GRCSU deverá constar o Código Sindical nº 561.00000-0, devendo
os empregadores que não as receber em tempo hábil, solicitá-las a
essa Confederação no endereço: SRTVS, Qd. 701, Cj. D, Bl. B, Ed.
Centro Empresarial Brasília, salas 222/223, CEP: 70.340-907, Bra-
sília/DF. Telefone (61) 3037-3154, Correio Eletrônico: secretariacon-
tricom@hotmail.com ou se preferir poderão imprimir a GRCSU no
nosso sítio (www.contricom.org.br) ou da Caixa Econômica Federal
( w w w. c a i x a . g o v. b r ) .

Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2014.
FRANCISCO CHAGAS COSTA

Presidente

CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO BACIA

DO JACUÍPE

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2014

O CDS JACUÍPE, torna público a CHAMADA PÚBLICA
nº 001/2014, que tem como objeto a seleção de entidades privadas
sem fins lucrativos para a prestação de serviços, ao CDS JACUÍPE,
relativos à implementação das tecnologias sociais Barragens Sub-
terrâneas, Cisternas Calçadão e Barreiro Trincheira, de acordo com a
Instrução Operacional MDS n.º 02/2013 - Cisternas Calçadão, Ins-
trução Operacional MDS 04/2013 - Barreiro Trincheira e Instrução
Operacional MDS n.º 05/2013 - Barragens subterrâneas. Abertura dia
21/03/2014. Horário 09:00. Custo do Edital: R$ 100,00 através de
depósito bancário identificado Agência 0930X, Conta Corrente
30.856-0, Banco do Brasil. O Edital completo estará à disposição dos
interessados na sede da CDS Jacuípe - Rua Manoel Gonçalves, 45 -
Centro - Pintadas - Bahia. Contatos para informações das 08:00 às
12:00 e das 13:30 às 17:00. Contatos (75) 3693-2403.

Pintadas-BA, 13 de fevereiro de 2014.
LUCIVALDO OLIVEIRA RIOS

Presidente CPL

EDITAL No- 2, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2014
PROCESSO SELETIVO No- 1/2014

O CDS JACUÍPE, torna público o Processo Seletivo nº
01/2014, que tem como objeto a contratação de 01 (um) Coorde-
nador; 01 (um) Gerente Administrativo Financeiro; 01 (um) Aux.
Administrativo e 06 (seis) Animadores, para execução das ações do
"Programa Cisternas Segunda Água", atendendo às necessidades do
interesse público, e em conformidade com as disposições do Con-
vênio nº 022/2013, celebrado com o Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome. Período de Inscrição 05 e 06 de março de
2014. Horário: 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00. O Edital com-
pleto estará à disposição dos interessados na sede da CDS Jacuípe -
Rua Manoel Gonçalves, 45 - Centro - Pintadas - Bahia. Contatos para
informações das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:00. Contatos (75)
3693-2403.

Pintadas-BA, 13 de fevereiro de 2014.
ELIEZER COSTA DE OLIVEIRA

Presidente CDS

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO
MÚTUO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO

DA FAZENDA E DOS ÓRGÃOS DA ESTRUTURA
DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA LTDA -

SICOOB CREDFAZ
CNPJ/MF 00952415/0001-65

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 2/2014
ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

O Diretor-Presidente da COOPERATIVA DE ECONOMIA E
CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FA-
ZENDA e dos ÓRGÃOS VINCULADOS À PRESIDÊNCIA DA RE-
PÚBLICA LTDA - SICOOB CREDFAZ SERVIDOR FEDERAL, no
uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca seus
Delegados, que nesta data somam 27 (vinte e sete), para participarem
da Assembleia Geral Ordinária de número 19 e após seu término, da
Assembleia Geral Extraordinária de número 21 que serão realizadas
no dia 5 de abril de 2014, no Carlton Hotel, SHS, Q 5, Bl G, em
Brasília-DF, às 9:00 horas em primeira convocação, com a presença
de 2/3 (dois terços) dos Delegados, ou em segunda convocação, às
10:00 horas, com metade mais um dos Delegados e em terceira e
última convocação às 11:00 horas com a presença de no mínimo 10
(dez) Delegados para deliberarem sobre a ordem do dia, abaixo dis-
criminada, devendo a Assembleia Geral Extraordinária iniciar-se no
mínimo 1 (uma) hora após o encerramento da Assembleia Geral Or-
dinária, no mesmo local. 1 - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA -
AGO - 1.1 - Prestação de contas do Exercício de 2013. 1.2 - Des-

tinação das sobras líquidas apuradas no exercício de 2013; 1.3 - Elei-
ção do Conselho Fiscal; 1.4 - Definição da Verba de representação dos
Diretores e cédula de presença para os Conselhos de Administração e
Fiscal. 1.5 - Outros assuntos de interesse social do SICOOB CRED-
FAZ SERVIDOR FEDERAL. 2 - ASSEMBLEIA GERAL EX-
TRAORDINÁRIA - AGE 2.1 - Ampla Reforma do Estatuto Social do
SICOOB CREDFAZ SERVIDOR FEDERAL. Obs.: As assembleias
serão realizadas em outro local por falta de acomodações na sede.

Brasília - DF, 24 de fevereiro de 2014.
JOSÉ ALVES DE SENA

Diretor-Presidente

ELETROSPITALAR COMERCIO E ASSISTÊNCIA
TÉCNICA LTDA

AVISO DE LICENÇA

Torna público que está requerendo do Instituto Brasília Am-
biental - IBRAM/DF, a Licença de Operação para atividade de fa-
bricação e industrialização de equipamentos médico-hospitalares, na
ADE Quadra 402 Conjunto 05 Lote 20 e 21, processo nº
888.000.847/14.

CLÍSTONES LÍVIO PEDREIRA
Sócio-Gerente

EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 10/2013

Processo Nº 014
O Diretor Presidente da Empresa de Urbanização do Recife

- URB/Recife torna público a homologação de todo procedimento e
julgamento final da licitação em epígrafe, que tem por objeto a
execução das obras de revestimento, pavimentação, urbanismo e pai-
sagismo do Canal do Arruda, localizado na Av. Prof. José dos Anjos,
no trecho entre a Av. Norte e a Av. Luiz Correia de Brito, Recife/Pe.,
nesta cidade, e adjudicação do objeto da mesma ao Consórcio Cons-
truquali Engenharia Ltda., Enertec Construções e Serviços Ltda.,
Construtora Souza Reis Ltda. e, Construtora Getel Ltda., cuja pro-
posta, no valor de R$ 83.188.039,06 (oitenta e três milhões, cento e
oitenta e oito mil, trinta e nove reais e seis centavos) foi classificada
em primeiro lugar

Recife, 20 de fevereiro de 2014.
NILTON DA MOTA SILVEIRA FILHO

Conselho Deliberativo, para se reunir, extraordinariamente, na cidade
de João Pessoa, no Estado da Paraíba, nos dias 13 e 14 de março de
2014, às 9 horas, em 1ª convocação, com a presença da maioria dos
membros natos, e, em 2ª convocação, às 9h30, com a presença de no
mínimo um terço dos membros com direito a voto, nas instalações do
Verde Green Hotel, localizado na Avenida João Maurício 255, Ma-
naíra, telefone: 0xx83-3044000, para deliberar sobre a seguinte pauta:
1-Leitura e aprovação da Ata da 158ª RECD e 59ª ROCD; 2- De-
liberação sobre o pedido de Filiação do SINDAFTEMA-MA; 3- Po-
sicionamento do SINDIFISCO-MG sobre o Departamento Técnico da
FENAFISCO; 4- XVI CONAFISCO; 5- Revistas e Publicações FE-
NAFISCO; 6- Planejamento Estratégico Gestão 2013-2016; 7- Agen-
da FENAFISCO; 8- Trabalhos no Congresso Nacional; 9- Banco de
Dados; 10- Participação Política e 11- Outros Assuntos.

Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2014.
MANOEL ISIDRO DOS SANTOS NETO

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS
TRABALHADORES NO COMERCIO DE

MINÉRIOS E DERIVADOS DE PETRÓLEO
AV I S O

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2014

A Federação Nacional dos Trabalhadores no Comércio de
Minérios e Derivados de Petróleo - CNPJ: 33.672.197/0001-64 -
endereço: Rua Álvaro Alvim, nº 31 - Centro - Rio de Janeiro - CEP
2031-010, Pelo presente edital, faz saber aos empregadores que se
dedicam às atividades econômicas que nos são correspondentes, em
todo território Nacional, onde não houver sindicato constituído, que o
desconto da Contribuição Sindical de seus empregados, deve ser
efetuado até o dia 31 de março do corrente ano e recolhido em nosso
favor até 30 de abril, impreterivelmente, conforme dispõem os arts.
579, 580, I, 582 e 591 da CLT. 01) O desconto deverá ser feito na
importância correspondente à remuneração de um dia de trabalho dos
empregados, qualquer que seja a forma da referida remuneração,
incluindo adicionais e horas extras, de acordo com o inciso I do art.
580 da CLT. 02) A opção de que trata o art. 585 da CLT é facultada
somente aos profissionais liberais que, nas empresas com as quais
mantenham vínculo empregatício, exerçam, efetivamente, a atividade
para a qual estejam legalmente habilitados. 03) O recolhimento de-
verá ser procedido, sem multa, até 30 de abril, através dos órgãos
arrecadadores: 1º) - Caixa Econômica Federal; 2º) - Banco do Brasil
S.A; 3º) - Estabelecimentos bancários integrantes do sistema de ar-
recadação dos tributos federais, devendo os empregadores nos enviar
a cópia da guia autenticada mecanicamente pelos estabelecimentos.
04) Lembramos aos senhores empregadores que o não recolhimento,
no prazo legal, implicará nas sanções do art. 600 da CLT: Multa de
10%, mais 2% de mora mensal e 1% de juros, também mensal, e
correção monetária, providência que será tomada por esta Federação,
nos termos do art. 606 da CLT, sem prejuízo das penalidades que
possam ser aplicadas pelas autoridades competentes do Ministério do
Trabalho e Emprego, de acordo com art. 598 da CLT. 05) Estão
obrigados a recolher, em favor desta Federação, a contribuição sin-
dical de seus empregados, onde estes não estejam organizados em
sindicatos, as empresas DISTRIBUIDORAS DE GASOLINA, ÁL-
COOL, ÓLEOS LUBRIFICANTES, GRAXAS, ASFALTO, SOL-
VENTES DE PETRÓLEO, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, as
empresas que exploram o COMÉRCIO DE MINÉRIOS, INCLUSIVE
PESQUISA, o COMÉRCIO TRANSPORTADOR- REVENDEDOR-
RETALHISTA DE ÓLEO COMBUSTÍVEL E QUEROSENE, ÀS
PEQUENAS E MICRO-EMPRESAS DE LIMPEZA E CONSER-
VAÇÃO DE VEÍCULOS , LAVA-JATO, GARAGENS E BORRA-
CHARIAS E AS EMPRESAS QUE EXERÇAM ATIVIDADES
ECONÔMICAS SIMILARES OU CONEXAS ÀS ACIMA CITA-
DAS. 06) Lembramos, ainda, que a contribuição sindical do em-
pregado admitido após o mês de março será descontada no primeiro
mês de trabalho, e o recolhimento no mês subsequente, salvo se esse
desconto já tiver sido realizado, no ano em curso, no emprego an-
terior e anotado na carteira profissional, de acordo com o que dis-
põem os arts. 601 e 602 da CLT. 07) Os pedidos de guias ou es-
clarecimentos, poderão ser dirigidos ao endereço acima, no que os
interessados serão prontamente atendidos.

Rio de Janeiro-RJ, 24 de fevereiro de 2014.
RAIMUNDO MIQUILINO DA CUNHA

Presidente da Federação

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS
TRABALHADORES EM EMPRESAS DE

GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA, TRANSMISSÃO DE DADOS VIA REDE

ELÉTRICA, ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES ELÉTRICOS, TRATAMENTO
DE ÁGUA E MEIO AMBIENTE - FENATEMA

CNPJ Nº 62.286.034.0001-41

AV I S O
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE 2014

Pelo presente, a Federação Nacional dos Trabalhadores em
Empresas de Geração, Transmissão e Distribuição de Energia, Trans-
missão e Distribuição de Dados Via Rede Elétrica, Abastecimento de
Veículos Automotores Elétricos, Tratamento de Água e Meio Am-
biente - FENATEMA, representante das entidades a ela filiadas que
tenham a representação dos trabalhadores nas empresas de geração,
transmissão de energia de base hidrelétrica, termelétrica, nucleares,
eólico, geotérmico e fontes alternativas de energia, nos serviços de
eletrificação rural, na transmissão de dados via rede elétrica, abas-
tecimento de veículos automotores elétricos, nas indústrias de pu-
rificação e distribuição de água, em coleta e tratamento de esgoto,
drenagem e limpeza urbana, controle e preservação do meio ambiente
e recursos hídricos e representante das categorias profissionais onde
não existam essa representação sindical, faz saber às empresas que
tenham esses trabalhadores, que deverão descontar em março/2014,
dos seus empregados, a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL do exercício
de 2014, equivalente à remuneração de um dia de trabalho, conforme
a legislação vigente, recolhendo o valor correspondente, em nome
desta Federação, no mês de abril/2014, na Caixa Econômica Federal

FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE ATLETAS
PROFISSIONAIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da Federação das Associações de Atletas Pro-
fissionais, com base no que estabelecem os artigos 18 e 23, dos
Estatutos, convoca todas as entidades filiadas para a Assembleia Ge-
ral Ordinária a se realizar no próximo dia 28 de março de 2014, em
Brasília-DF, às 09:00 horas em primeira convocação, com a presença
de 2/3 das filiadas ou às 10:00 horas, em última convocação, com a
presença de qualquer número de filiadas, para deliberar sobre a se-
guinte Ordem do Dia:1. Apreciação das Contas da FAAP, relativas ao
exercício de 2013; 2. Reforma do Estatuto e 3. Assuntos Gerais.

Brasília-DF, 24 de março de 2014.
WILSON DA SILVA PIAZZA

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS EMPREGADOS
NAS EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS DO RAMO

DE RODOVIAS PÚBLICAS, ESTRADAS
EM GERAL E PEDÁGIOS

AV I S O
RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2014

A Federação dos Empregados nas Empresas Concessionárias
do Ramo de Rodovias Públicas, Estradas em Geral e Pedágios, com
sede à Av. Cásper Líbero, nº 58 - sala 207 - 2º Andar - Santa Efigênia
- CEP: 01033-900 - São Paulo - SP, faz saber aos que o virem ou dele
tiverem conhecimento, especialmente as empresas ligadas aos seg-
mentos mencionados abaixo, que a Contribuição Sindical de que trata
o artigo 578 e seguintes do capítulo III do Título V da Consolidação
das Leis do Trabalho - CLT, e devida a esta Federação, deverá ser
descontada dos seus empregados, na folha de pagamento do mês de
março, na base de um dia de salário. Compreendem-se na remu-
neração do empregado para todos os efeitos legais, além do salário-
base, as gratificações, prêmios, abonos, adicionais, comissões e outras
vantagens pagas aos empregados naquele mês. Dessa forma, será
considerado como salário de um dia de trabalho para fins do men-
cionado desconto: a) a importância equivalente a 1/30 avos do salário
mensal ajustado, se o empregado for mensalista; b) a importância de
1/30 avos, da quantia recebida no mês anterior, se a remuneração for
paga por tarefa, empreitada ou comissão; c) a importância equivalente
ao salário de um dia de 8 horas, para diaristas e horistas. A Con-
tribuição Sindical descontada nessa forma deverá ser recolhida até o
dia 30 de Abril de 2014 em qualquer agência da rede bancária.
Lembramos que o não recolhimento da Contribuição Sindical dentro
do prazo estabelecido sujeitará a empresa às penalidades constantes
do artigo 600 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e Lei
Federal 6.986 de 13/04/1982. As empresas ficam obrigadas a enviar à
Federação, cópia da guia bancária quitada e a relação dos empregados
contribuintes. São representadas por esta Federação as seguintes ca-
tegorias profissionais: empregados nas concessionárias do ramo de
rodovias públicas, metrovias, estradas em geral, pedágios, sinalização,
fiscalização, sistema viário, administração geral, manutenção geral,
ampliação, reforço, melhoramento e planejamento viário e urbano.
Qualquer dúvida poderá ser esclarecida pelo telefone (11) 3228-
0774.

São Paulo-SP, 25 de fevereiro de 2014.
ROSEVALDO JOSÉ DE OLIVEIRA

Presidente da Federação

FEDERAÇÃO NACIONAL DO FISCO ESTADUAL
E DISTRITAL-FENAFISCO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
159ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da Federação Nacional do Fisco Estadual e
Distrital, no uso de suas atribuições e considerando as disposições do
art.16, inciso I e parágrafo 2º, combinado com o art.17 inciso II,
art.18 e art.26 e o art.12, parágrafo 5º do Estatuto vigente, convoca o


