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Empreendimentos Litoraneos S/A
CNPJ/MF nº 62.626.544/0001-10

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Ficam os Srs. Acionistas convocados para A.G.O, a realizar-se em 17/12/20, às 11:00hs, na sede social, para delibera-
rem sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) Leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e
Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios findos em 31/12/18 e 31/12/19, publicados nos jornais DOESP/
Empresarial e Jornal Empresas & Negócios, ambos nas edições de 30/10/20 (exercício 2018) e 06/11/20 (exercício
2019); (b) Deliberar sobre a destinação dos resultados dos exercícios; (c) eleger a diretoria da companhia pelo próximo
triênio e (c) Outros assuntos de interesse geral. Pedro Henrique Julien de Toledo Piza - Diretor.             (08, 09 e 10)

Silvia de Almeida Barros (*) e 
Rodrigo Perrone (*)    

 

O contrato de trabalho temporá-
rio é uma oportunidade para 
diversas pessoas. Para os jovens 

é importante, pois pode ser o seu pri-
meiro emprego. 

Para os idosos, em condição de 
vulnerabilidade, pode ser uma com-
plementação da aposentadoria, e para 
os trabalhadores desempregados, 
inclusive, em razão da pandemia, o 
trabalho temporário os ajuda a voltar 
ao mercado de trabalho, logo, essa 
modalidade se revela uma oportuni-
dade para que pessoas de diversas 
faixas etárias tenham um ganho extra. 
Portanto, essa forma de contratação 
revela-se um importante instrumento 
neste momento de crise econômica, 
em face da pandemia.

Entretanto, não obstante a impor-
tância desse contrato de trabalho, 
há algumas peculiaridades, as quais 
o empregador deve observar para 
evitar  multas pela fiscalização do 
trabalho e futuras ações na Justiça 
do Trabalho. O contrato de trabalho 
temporário possui legislação própria, 
tendo os trabalhadores direitos 
equivalentes aos previstos na CLT, 
porém, não há obrigatoriedade no 
recolhimento da multa de 40% e 
do FGTS no caso de demissão, bem 
como o empregado não tem direito 
ao seguro desemprego.

Outrossim, essa espécie de contra-
tação somente poderá ser utilizada 
pela empresa para suprir  a deman-
da de serviços oriunda de fatores 

O contrato de trabalho temporário possui legislação própria.
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2020 não foi um ano fácil 
para empreendedores, em 
especial para os proprietá-
rios de pequenos negócios. 
Foram diversos desafios 
vencidos e muitos empre-
sários ainda estão em fase 
de recuperação. Todavia, a 
chegada do final do ano, o 
lento e gradual movimento 
de recuperação da pandemia, 
com melhoras consideráveis 
na economia, sinalizam que é 
hora de planejar novas metas 
para 2021. 

Além disso, os microem-
preendedores precisam or-
ganizar sua gestão e tomar 
algumas providências para 
garantir o andamento dos ne-
gócios de forma regularizada.

O analista de políticas 
públicas do Sebrae, Gabriel 
Rizza, afirma que é essen-
cial ficar atento às questões 
trabalhistas, tributárias e de 
crédito. 

“Fim de ano costuma ser 
uma época de grande expec-
tativa com as vendas, mas é 
essencial que o empreende-
dor faça um planejamento 
para superar a pandemia, 
de olho nos prazos, tributos 
e demais formalidades que 
garantem o funcionamento 
saudável do negócio”, indica. 
Pensando nisso, o Sebrae 
elaborou cinco dicas práticas 
com as principais medidas 
que precisam ser observadas 
para fazer esse planejamen-
to. Confira:
	 •	Dívidas com o Simples 

Nacional: a Receita 
confirmou que excepcio-
nalmente, em razão da 
pandemia, NÃO HAVERÁ 
EXCLUSÃO de micro-
empresas do Simples 
Nacional em 2020. Porém 
haverá a notificação de 

Em novembro de 2019 
a Reforma da Previdência 
entrou em vigor por meio da 
Emenda Constitucional 103. 
Atualmente, após um ano 
desde o começo da vigência, 
o número de aposentadorias 
sofreu uma queda de quase 
37% em relação ao ano ante-
rior. De acordo com os dados 
do INSS, em setembro de 
2019 foram concedidas 152 
mil aposentadorias, já em 
2020 apenas 95 mil, em gran-
de maioria para mulheres. 

Para Átila Abella - especia-
lista em direito previdenciá-
rio e cofundador da startup 
Previdenciarista, plataforma 
que oferece ferramentas 
para automatizar e otimizar 
as análises previdenciárias 
- estes números refletem os 
resultados das mudanças na 
Previdência e também todos 
os últimos acontecimentos 
no Brasil com a COVID-19. 

Entre as principais mudan-
ças impostas pela lei estão: 
extinção da aposentadoria 
por tempo de contribui-
ção, regras de transição e 
mudanças nos cálculos dos 
benefícios. 

Para entender melhor 
sobre tudo que integra a 
Reforma da Previdência o 
advogado explicou abaixo 
quatro principais mudanças. 
Com a Reforma da Previdên-
cia, cresceu a importância 
do trabalho exercido pelos 
advogados previdenciários, 
onde o planejamento correto 
poderá ser possível triplicar 
o valor de uma aposenta-
doria. 
	 •	Cálculo de benefício - 

Este é um ponto crucial 
para quem deseja se 
aposentar. Afinal, o valor 
é calculado com base 

Entre as mudanças, a extinção da aposentadoria 
por tempo de contribuição, regras de transição e mudanças nos 

cálculos dos benefícios.
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Por enquanto, o 
pagamento de DARF 
através do Pix só está 
disponível para as 
empresas obrigadas a 
entregar a DCTFWeb 
(Declaração de 
Débitos e de Créditos 
Tributários Federais, 
Previdenciários e de 
Outras Entidades e 
Fundos)

Entretanto, a Receita 
promete estender a 
possibilidade para 

todos os documentos de 
arrecadação em 2021.

As empresas que de-
claram débitos e créditos 
tributários podem quitar 
as contas com o Fisco por 
meio do Pix, novo sistema 
de pagamentos instantâneo 
do Banco Central.

Em parceria com o Banco 
do Brasil, o recolhimento de 
tributos está sendo adapta-
do à nova tecnologia pela 
Receita Federal.

No novo modelo do Do-
cumento de Arrecadação 
de Receitas Federais 
(Darf), constará um có-
digo QR que permitirá o 
pagamento via Pix, bas-
tando ao contribuinte abrir o 
aplicativo do banco, ativar o 
Pix e apontar o celular para 
o código, que será lido pela 
câmera do celular.

Ainda este mês, informou 

o Fisco, o código QR do Pix 
será incorporado ao Docu-
mento de Arrecadação do 
eSocial, usado por empre-
gadores domésticos e que 
registra 1 milhão de paga-
mentos por mês. No início 
de janeiro, a adequação  será 
estendida ao Documento 
de Arrecadação do Simples 
Nacional, utilizado por 9 
milhões de microempresas, 
empresas de pequeno porte 
e microempreendedores 
individuais.

A Receita Federal preten-
de, ao longo de 2021, im-
plantar o código QR do Pix 
em todos os documentos de 
arrecadação sob sua gestão. 
Segundo o órgão, cerca de 
320 milhões de pagamentos 
por ano são realizados por 
meio de documentos emiti-
dos pelo Fisco.

Em novembro, o Tesouro 
Nacional lançou o PagTe-
souro, plataforma digital de 
pagamentos integrada ao 
Pix. A ferramenta dispensa 
a emissão da Guia de Re-
colhimento à União (GRU) 
e permite transferências 
instantâneas à conta única 
do Tesouro pelo Pix, além 
de pagamento por meio do 
cartão de crédito.

Eduardo Moisés

Darf poderá 
ser pago por 
meio do Pix

Centro Trasmontano de São Paulo
CNPJ/MF nº 62.638.374/0001-94

Edital Inadimplência
‘‘O Centro Trasmontano de São Paulo, nos termos dispostos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar 
- ANS, após não obter sucesso em outras formas de contato, vem por meio deste notificar os contratantes 
abaixo quanto a necessidade de regularizar obrigações financeiras pendentes. A não regularização integral 
no prazo de 05 (cinco) dias a partir da publicação deste edital, ensejará na suspensão/rescisão do contrato, 
nos termos contratados. Para quaisquer dúvidas quanto à tais pendências, favor ligar para (11) 3115-1515 
Ramais 1761/4089”. Empresa: R. S. L. 35163697870, CNPJ: **.*08.971/0001-**, Contrato: 4500034227; 
Empresa: D. V. D. 34712080892, CNPJ: **.*65.655/0001-**, Contrato: 4500024705; Empresa: P. P. A. LTDA, 
CNPJ: **.*12.173/0001-**, Contrato: 4500026413; Empresa: Y. C. R. L. 50434589845, CNPJ: **.*64.263/0001-
**, Contrato: 4500040104; Empresa: A. C. N. D. DA S. 21488016860, CNPJ: **.*32.344/0001-**, Contrato: 
4500035473; Empresa: D. V. S. T. EIRELI, CNPJ: **.*51.083/0001-**, Contrato: 4500018542; Empre-
sa: C. A. DA S. 43917422840, CNPJ: **.*91.195/0001-**, Contrato: 4500025742; Empresa: A. J. H. C. 
17430683878, CNPJ: **.*82.712/0001-**, Contrato: 4500028250; Empresa: R. C. L. 10846076896, CNPJ: 
**.*96.044/0001-**, Contrato: 4500040402; Empresa: J. A. DOS S. 39787193800, CNPJ: **.*85.646/0001-**, 
Contrato: 4500030362; Empresa: M. L. C. 83859993887 CNPJ: **.*18.931/0001-**, Contrato: 4500036051;

Contrato temporário e as 
suas peculiaridades

Com a chegada das festas de final de ano, as vendas do comércio e da indústria aumentam, ocorrendo assim, o 
aquecimento no comércio e também no mercado de trabalho com a contratação dos trabalhadores temporários

imprevisíveis ou, decorrente de 
fatores previsíveis, tenha natureza 
intermitente, periódica ou sazonal 
(Art. 2º § 2º da Lei n. 6019/74). Logo, 
o empregador não pode se utilizar 
desta espécie de contratação para 
qualquer outra situação, sob pena 
de ser configurado vínculo empre-
gatício do empregado. Outro ponto 
importante se refere a duração do 
contrato temporário, haja vista 
as modificações trazidas pela Lei 
n.13.429/2017, a qual alterou a Lei 
n. 6019/74 e o Decreto nº 10.060, 
de 14 de outubro de 2019.

Antes das alterações promovidas 
por referida norma, o trabalho tem-
porário poderia ser firmado por até 
três meses e prorrogado apenas com 
autorização pelo antigo Ministério do 
Trabalho. Hoje esse contrato poderá 
ser firmado por até seis meses conse-
cutivos ou não, e prorrogado por até 

três meses consecutivos ou não, com 
a duração total de até nove meses.

Importante ressaltar ainda, que 
com o fim do Contrato de Trabalho 
Temporário, o empregado somen-
te poderá prestar serviços para a 
mesma empresa após o intervalo 
obrigatório de 90 dias, contados 
do fim do contrato anterior, sob 
pena de caracterização de vínculo 
de emprego permanente, e trans-
formação do contrato temporário 
em contrato de trabalho por prazo 
indeterminado. Assim, a fim de se 
evitar irregularidades e problemas 
com a fiscalização do trabalho, 
bem como com ações trabalhistas, 
o empregador deve ficar atento às 
peculiaridades da contratação do 
trabalhador temporário.

 (*) - São advogados, especialistas 
em relações do trabalho, 

sócios do Almeida Barros Advogados.

Confira dicas para entrar 2021 com 
sua gestão administrativa regularizada

débitos existentes. Caso 
tenha volume no caixa, 
tente negociar.

	 •	Pagamento do 13º sa-
lário: no caso de adesão 
à redução de jornada, o 
ministério da Economia 
determinou que o cálculo 
deve ser feito baseado 
no salário integral do 
colaborador. Isso signi-
fica que a redução da 
jornada de trabalho não 
entra na conta. O prazo 
para pagamento da pri-
meira parcela venceu no 
último dia 30. A segunda 
parcela deve ser paga até 
o próximo dia 20.

	 •	Jornada de trabalho 
suspensa e 13º: para 
aqueles colaboradores 
que tiveram suspensão 
de um ou mais meses de 
trabalho, de acordo com 
Nota Técnica da Secreta-
ria Especial de Previdên-
cia, o tempo de suspensão 
não entra nos cálculos do 
pagamento do 13º. Desse 
modo, a conta deve ser 
feita baseada somente nos 
meses trabalhados. 

	 •	Procuradoria	 Geral	 da	

É essencial fazer um planejamento para superar a pandemia, 
de olho nos prazos, tributos e demais formalidades.
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Fazenda está renego-
ciando, e nos estados 
também há iniciativas 
semelhantes. Converse 
com seu contador e veja 
se sua empresa pode 
se beneficiar. Acesse: 
(https://www.regularize.
pgfn.gov.br/) e verifique 
qual a melhor opção para 
a sua empresa. O prazo 
para adesão de várias 
modalidades é até 29 
de dezembro. Diversos 
bancos também estão 
fazendo movimentos 
semelhantes com pro-
postas interessantes. 
É oportuno fazer uma 
tentativa.

	 •	Opção para o Simples 
em 2021: O último re-
cado é para as empresas 
que já existem e não estão 
no Simples. Para quem 
deseja fazer adesão a esse 
modelo de tributação, em 
janeiro do ano que vem, 
é importante eliminar as 
pendências. Aproveite 
para verificar com ante-
cedência se existe algum 
problema e regularize sua 
situação (AI/Sebrae).

Para veiculação de 
seus Balanços, Atas, 

Editais e Leilões neste 
jornal, consulte sua 

agência de confiança, 
ou ligue para

Tel: 3106-4171

netjen@netjen.com.br

Reforma da Previdência: após um ano, 
quais as mudanças e seus impactos

nas contribuições feitas 
pelo trabalhador, ou seja, 
neste novo formato não 
são mais descartadas as 
20% mais baixas. Sendo 
assim, atingindo o tempo 
mínimo de contribuição 
os trabalhadores terão 
direito a apenas 60% 
do valor do benefício. 
Com uso da plataforma 
Previdenciarista, o ad-
vogado consegue fazer 
os cálculos de benefícios 
previdenciários em mi-
nutos, o que evita erros 
e economiza tempo do 
advogado. 

	 •	Idade - Atualmente, a 
Previdência necessita 
ao mínimo 60 anos de 
idade, com 15 anos de 
contribuição, sendo que 
a idade para mulheres 
sofrerá um aumento de 
6 meses a cada ano até 
chegar aos 62 anos de 
idade em 2023. Já os 
homens precisam ter, 
65 anos e 15 anos de 
contribuição para quem 
já era filiado ao sistema 
previdenciário até a 
entrada em vigor da Re-

forma, sendo que para 
quem ingressar depois 
a exigência será de 20 
anos de contribuição. 

  Neste formato a idade 
mínima tem se tornado 
um ponto prejudicial para 
os beneficiários, mas o 
intuito da reforma foi 
tornar essa a única forma 
de aposentadoria para os 
novos filiados a partir de 
agora 

	 •	Pensão por morte - Na 
nova previdência, o pa-
gamento será de 50% do 
valor da aposentadoria do 
segurado falecido mais 
10% para cada pessoa de-
pendente. Mas, com uma 
ressalva, dependentes 
inválidos ou com defici-
ência recebem 100% sem 
exceder o teto do INSS. 

	 •	Transição - As regras 
de transição geram mui-
tas dúvidas entre os 
trabalhadores, pois são 
realizados diversos cál-
culos levando em conta 
tempo de contribuição 
e idade. - Fonte e mais 
informações: (https://
previdenciarista.com/).
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