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8. o quanto já apurado na fase preparatória do procedimento acima referido,
onde se verificam indícios de lesão à ordem jurídica e a direitos constitucionalmente
garantidos relacionados a DISCRIMINAÇÃO DE TRABALHADORES; e, por fim,
9. ser o Ministério Público instituição permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático
e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127); resolve:
Com fulcro nos arts. 129, inciso III, da CF, 6º, inciso VII, "d" e 84, inciso II, da
Lei Complementar 75/93, e 8º, § 1º, da Lei 7.347/85, instaurar INQUÉRITO CIVIL em
desfavor de ATEMDO ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR LTDA (CNPJ 16.064.313/0005-77,
nome de fantasia S.O.S. VIDA SOLUÇÕES EM SAÚDE, localizada na Rua Itabaiana, 952,
Bairro São José, Aracaju, CEP 49015-110). Designa(m)-se o(s) servidor(es) lotado(s) no
Ofício do qual o signatário é titular para secretariar(em) o feito. Para fins de diligências
iniciais, cumpram-se as determinações contidas no despacho que enseja esta instauração.
Afixe-se a presente portaria no local de costume.

2. os objetivos fundamentais da República traçados no art. 3º da CF, com
destaque para a constituição de uma sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da
pobreza e da marginalização, a redução das desigualdades sociais e regionais e a promoção
do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras
formas de discriminação (incisos I, III e IV);
3. os direitos e garantias fundamentais previstos no Título II da CF;
4. a valorização do trabalho humano como um dos fundamentos da ordem
econômica, ordem esta que tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os
ditames da justiça social, observados, entre outros, os princípios da função social da
propriedade, da defesa do meio ambiente, a redução das desigualdades regionais e sociais
e a busca do pleno emprego (CF, art. 170);
5. a observância das disposições que regulam as relações de trabalho e o
favorecimento do bem-estar dos trabalhadores como parâmetros de aferição da função
social da propriedade (CF, art. 186, incisos III e IV);
6. o primado do trabalho como base e o bem-estar e a justiça social como
objetivos, ambos da ordem social (CF, art. 193);
7. notícia de fato apresentada na PRT20/SE por pessoa(s) cuja(s) identidade(s)
é(são) mantida(s) sob sigilo, visto que a publicidade dos atos pode acarretar prejuízo às
investigações, bem como aos direitos da(s) pessoa(s) noticiante(s), autuada sob o número
001554.2019.20.000/9, bem como as peças de informação que a acompanham;
8. o quanto já apurado na fase preparatória do procedimento acima referido,
onde se verificam indícios de lesão à ordem jurídica e a direitos constitucionalmente
garantidos relacionados a FRUSTRAÇÃO AO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITOS; e, por fim,
9. ser o Ministério Público instituição permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático
e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127); resolve:
Com fulcro nos arts. 129, inciso III, da CF, 6º, inciso VII, "d" e 84, inciso II, da
Lei Complementar 75/93, e 8º, § 1º, da Lei 7.347/85, instaurar INQUÉRITO CIVIL em
desfavor da FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE (CNPJ 10.436.979/0001-07). Designa(m)-se
o(s) servidor(es) lotado(s) no Ofício do qual o signatário é titular para secretariar(em) o
feito. Para fins de diligências iniciais, cumpram-se as determinações contidas no despacho
que enseja esta instauração. Afixe-se a presente portaria no local de costume.

MARIO LUIZ VIEIRA CRUZ
PORTARIA Nº 402, DE 10 DE JUNHO DE 2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, pelo procurador do Trabalho subscrito,
titular do 3º Ofício Geral da Procuradoria Regional do Trabalho da 20ª Região/Sergipe
(PRT20/SE), no uso de suas atribuições legais e considerando:
1. a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e
da livre iniciativa como fundamentos da República Federativa do Brasil (Constituição
Federal - CF, art. 1º, incisos II, III e IV);
2. os objetivos fundamentais da República traçados no art. 3º da CF, com
destaque para a constituição de uma sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da
pobreza e da marginalização, a redução das desigualdades sociais e regionais e a promoção
do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras
formas de discriminação (incisos I, III e IV);
3. os direitos e garantias fundamentais previstos no Título II da CF;
4. a valorização do trabalho humano como um dos fundamentos da ordem
econômica, ordem esta que tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os
ditames da justiça social, observados, entre outros, os princípios da função social da
propriedade, da defesa do meio ambiente, a redução das desigualdades regionais e sociais
e a busca do pleno emprego (CF, art. 170);
5. a observância das disposições que regulam as relações de trabalho e o
favorecimento do bem-estar dos trabalhadores como parâmetros de aferição da função
social da propriedade (CF, art. 186, incisos III e IV);
6. o primado do trabalho como base e o bem-estar e a justiça social como
objetivos, ambos da ordem social (CF, art. 193);
7. notícia de fato apresentada na PRT20/SE por pessoa(s) cuja(s) identidade(s)
é(são) mantida(s) sob sigilo, visto que a publicidade dos atos pode acarretar prejuízo às
investigações, bem como aos direitos da(s) pessoa(s) noticiante(s), autuada sob o número
001520.2019.20.000/8, bem como as peças de informação que a acompanham;
8. o quanto já apurado na fase preparatória do procedimento acima referido,
onde se verificam indícios de lesão à ordem jurídica e a direitos constitucionalmente
garantidos relacionados a TRABALHO INFORMAL; IRREGULARIDADES NA JORNADA DE
TRABALHO; IRREGULARIDADES NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR;
IRREGULARIDADES REMUNERATÓRIAS; e, por fim,
9. ser o Ministério Público instituição permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático
e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127); resolve:
Com fulcro nos arts. 129, inciso III, da CF, 6º, inciso VII, "d" e 84, inciso II, da
Lei Complementar 75/93, e 8º, § 1º, da Lei 7.347/85, instaurar INQUÉRITO CIVIL em
desfavor de Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. (CAMISARIA COLOMBO; CNPJ
09.044.235/0041-47, localizada na Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, Shopping
Center Jardins, Esp Coml E33 e E34, Bairro Jardins, Aracaju, CEP 49026-900). Designa(m)-se
o(s) servidor(es) lotado(s) no Ofício do qual o signatário é titular para secretariar(em) o
feito. Para fins de diligências iniciais, cumpram-se as determinações contidas no despacho
que enseja esta instauração. Afixe-se a presente portaria no local de costume.

MARIO LUIZ VIEIRA CRUZ

Entidades de Fiscalização
do Exercício das Profissões Liberais
CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA
RESOLUÇÃO Nº 2.046, DE 8 DE JUNHO DE 2020
Aprova o calendário para a realização do processo
eleitoral por meio de sistema eletrônico no
exercício de 2020, e dá outras providências.
O CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA, no uso da atribuição que lhe confere
a Lei nº 1.411, de 13 de agosto de 1951, artigo 7º, alínea "b", da Lei nº 6.021, de
3 de janeiro de 1974, e Lei nº 6.537, de 19 de junho de 1978; CONSIDERANDO os
poderes de autotutela e regulamentar conferidos ao Plenário do Cofecon para baixar
Resoluções, em especial no tocante ao regramento das eleições no âmbito do Sistema
Cofecon/Corecons, conforme dispõe o artigo 6º, § 4º da já mencionada Lei nº 6.537,
de 19 de junho de 1978; CONSIDERANDO o regramento relativo ao procedimento
eleitoral do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Economia, aprovado pela
Resolução nº 1.981, de 23 de outubro de 2017, publicada no DOU nº 208, de 30 de
outubro de 2017, Seção 1, Páginas: 96 a 98; CONSIDERANDO o que foi deliberado
durante a 697ª Sessão Plenária Ordinária do Conselho Federal de Economia, realizada
virtualmente no dia 5 de junho de 2020, e o que consta no Processo Administrativo
nº 19.314/2020; resolve:
Art. 1º Aprovar o calendário para a realização do processo eleitoral por
meio de sistema eletrônico para o exercício de 2020, nos termos do Anexo desta
Resolução (www.cofecon.org.br), bem como estabelecer os prazos e procedimentos
descritos no presente normativo.
Art. 2º As eleições para renovação de um terço dos Conselheiros Efetivos e
Conselheiros Suplentes dos Conselhos Regionais de Economia, bem como a de um
Delegado-Eleitor Efetivo e um Delegado-Eleitor Suplente para as eleições do Conselho
Federal de Economia, serão realizadas no período de 28 de outubro de 2020, a partir
das 8h, até às 20h do dia 30 de outubro de 2020, ininterruptamente, no sítio
eletrônico www.votaeconomista.org.br.
Art. 3º Além de observar o regramento relativo ao procedimento eleitoral
do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Economia, aprovado pela Resolução
nº 1.981, de 23 de outubro de 2017, compete ainda aos Conselhos Regionais de
Economia: I. disponibilizar e divulgar, no período de 3 a 14 de agosto de 2020, a
relação contendo nome e respectivo número de registro dos economistas que
estiverem em condições de voto, os quais irão compor o Colégio Eleitoral Provisório,
e inseri-la, no mesmo período, em seu respectivo sítio eletrônico; II. inserir, no período
de 17 a 28 de agosto de 2020, a requerimento do interessado ou de ofício, os
adimplentes eventualmente não incluídos, por quaisquer razões, no Colégio Eleitoral
Provisório disposto no inciso I deste artigo. III. definir, até o dia 29 de agosto de 2020,
o Colégio Eleitoral Provisório (base 01), após acréscimos previstos no inciso II, e inserilo, até a referida data, no sítio eletrônico www.votaeconomista.org.br; IV. definir, até
o dia 18 de setembro de 2020, o Colégio Eleitoral Intermediário (base 02), para fins
de saneamento do cadastro, e inseri-lo, nesta mesma data, no sítio eletrônico
www.votaeconomista.org.br; V. definir, até o dia 21 de outubro de 2020, a relação
contendo os nomes e dados cadastrais dos economistas que estiverem adimplentes e
remidos, os quais irão compor o Colégio Eleitoral Definitivo; VI. divulgar, até o dia 21
de outubro de 2020, a relação do Colégio Eleitoral Definitivo, constituída da relação de
Economistas adimplentes e remidos, em seus respectivos sítios eletrônicos; VII. inserir,
até o dia 21 de outubro de 2020, o Colégio Eleitoral Definitivo (base 03) no sítio
eletrônico www.votaeconomista.org.br; VIII. fornecer ao Cofecon, até o dia 18 de
setembro de 2020, por meio das suas respectivas Comissões Eleitorais - CEs/Corecons,
os nomes dos integrantes das chapas, discriminando os respectivos cargos, para
formalização do processo eleitoral eletrônico, fazendo constar expressamente qualquer
informação relativa a recursos referentes a membros ou integralidade da composição
das chapas concorrentes; IX. inserir, até o dia 18 de setembro de 2020, nos respectivos
sítios eletrônicos, a relação das chapas eleitorais concorrentes, fazendo constar
expressamente qualquer informação relativa a recursos referentes a membros ou
integralidade da composição das chapas concorrentes; X. registrar, até o dia 18 de
setembro de 2020, por meio das suas respectivas CEs/Corecons, no sítio eletrônico
www.votaeconomista.org.br, a relação das chapas eleitorais concorrentes, fazendo
constar expressamente qualquer informação relativa a recursos referentes a membros
ou integralidade da composição das chapas concorrentes; Parágrafo Único. Será
garantido ao profissional que efetuar novo registro ou regularizar seus débitos no
período entre 3 de agosto de 2020 e 16 de outubro de 2020, mecanismo para que
possa participar do processo eleitoral.
Art. 4º A presente Resolução aplica-se a todos os Conselhos Regionais de
Economia e, no que couber, àqueles que desenvolverem sistema eleitoral próprio.
Art. 5º A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

MARIO LUIZ VIEIRA CRUZ
PORTARIA Nº 404, DE 10 DE JUNHO DE 2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, pelo procurador do Trabalho
subscrito, titular do 3º Ofício Geral da Procuradoria Regional do Trabalho da 20ª
Região/Sergipe (PRT20/SE), no uso de suas atribuições legais e considerando:
1. a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho
e da livre iniciativa como fundamentos da República Federativa do Brasil (Constituição
Federal - CF, art. 1º, incisos II, III e IV);
2. os objetivos fundamentais da República traçados no art. 3º da CF, com
destaque para a constituição de uma sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da
pobreza e da marginalização, a redução das desigualdades sociais e regionais e a
promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e
quaisquer outras formas de discriminação (incisos I, III e IV);
3. os direitos e garantias fundamentais previstos no Título II da CF;
4. a valorização do trabalho humano como um dos fundamentos da ordem
econômica, ordem esta que tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme
os ditames da justiça social, observados, entre outros, os princípios da função social da
propriedade, da defesa do meio ambiente, a redução das desigualdades regionais e
sociais e a busca do pleno emprego (CF, art. 170);
5. a observância das disposições que regulam as relações de trabalho e o
favorecimento do bem-estar dos trabalhadores como parâmetros de aferição da função
social da propriedade (CF, art. 186, incisos III e IV);
6. o primado do trabalho como base e o bem-estar e a justiça social como
objetivos, ambos da ordem social (CF, art. 193);
7. notícia de fato apresentada na PRT20/SE por ALLAN ROGÉRIO OLIVEIRA
SOUZA, autuada sob o número 001549.2019.20.000/0, bem como as peças de
informação que a acompanham;
8. o quanto já apurado na fase preparatória do procedimento acima
referido, onde se verificam indícios de lesão à ordem jurídica e a direitos
constitucionalmente garantidos relacionados a ASSÉDIO MORAL; e, por fim,
9. ser o Ministério Público instituição permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127);
resolve:
Com fulcro nos arts. 129, inciso III, da CF, 6º, inciso VII, "d" e 84, inciso II,
da Lei Complementar 75/93, e 8º, § 1º, da Lei 7.347/85, instaurar INQUÉRITO CIVIL em
desfavor de CLÍNICA SOMED LTDA. (CNPJ 15.614.456/0001-19, nome de fantasia REDE
SOMED, localizada na Avenida Augusto Maynard, 361, sala 1, Bairro São José, Aracaju,
CEP 49015-380). Designa(m)-se o(s) servidor(es) lotado(s) no Ofício do qual o signatário
é titular para secretariar(em) o feito. Para fins de diligências iniciais, cumpram-se as
determinações contidas no despacho que enseja esta instauração. Afixe-se a presente
portaria no local de costume.
MARIO LUIZ VIEIRA CRUZ
PORTARIA Nº 405, DE 10 DE JUNHO DE 2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, pelo procurador do Trabalho subscrito,
titular do 3º Ofício Geral da Procuradoria Regional do Trabalho da 20ª Região/Sergipe
(PRT20/SE), no uso de suas atribuições legais e considerando:
1. a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e
da livre iniciativa como fundamentos da República Federativa do Brasil (Constituição
Federal - CF, art. 1º, incisos II, III e IV);
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