AGÊNCIA DO TRABALHADOR
- Habilitação do Seguro Desemprego
Descrição do Serviço:
Habilitação no Sistema Nacional de Emprego dos trabalhadores que precisam dar entrada no
processo do seguro desemprego

Exigências:
Ter agendado, ter sido demitido pela empresa, apresentar carteira de trabalho com as informações
do emprego pelas quais está requerendo o benefício e documentos que comprovem a relação
trabalhista

Possui Agendamento Prévio
Sim

Não

Como é realizado o agendamento?
É feito pessoalmente na Agência do Trabalhador de São Mateus do Sul, na Rua Barão do Rio Branco
707, das 09h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h00.

Pagamento de taxas:
Isento

Possui atendimento domiciliar
Sim

Não

Documentação necessária:
CPF e RG ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
Requerimento de seguro-desemprego 1ª e 2ª via

(Original)

(Original e assinado pelo Empregador)

Termo de rescisão e Termo de quitação ou homologação de rescisão do contrato de trabalho (Original e
cópia)
Carteira de trabalho
(Original e cópias frente e verso de identificação, contrato de trabalho da empresa de
dispensa, anotações gerais, alteração de salário da empresa de dispensa)
Holerites relativos aos três meses anteriores à dispensa
Comprovante de residência

(Original)

(Original e cópia)

Prazos e acompanhamento:
Prazo para atendimento da solicitação
Após o atendimento, em caso de ter direito ao benefício, em 30 dias a primeira parcela é depositada

Endereços para atendimento deste serviço:
Agência do Trabalhador
Telefone: 042 35327236
Endereço: Rua Barão do Rio Branco 707
Horário de
atendimento: 08h00 as 12h00 e das 13h00 às 16h00
E-mail: agsaomateusdosul@seju.det.pr.gov.br

Intermediação de Mão de Obra
Descrição do Serviço:
Atendimento e encaminhamento dos trabalhadores que buscam vagas de emprego em São Mateus
do Sul para o processo seletivo das empresas

Exigências:
Possuir carteira do trabalho, atender os requisitos especificados pelo empregador , disponíveis no
mural de vagas.

Possui Agendamento Prévio
Sim

Não

Pagamento de taxas:
Isento

Formas de solicitação
empregabrasil.mte.gov.br - Intermediação via Sistem IMO
http://www.saomateusdosul.pr.gov.br/vagas/ - Consulta às vagas

Possui atendimento domiciliar
Sim

Não

Documentação necessária:
Documento

Observação

Carteira de Trabalho

Original

Prazos e acompanhamento:
Prazo para atendimento da solicitação
Atendimento imediato

Formas de acompanhamento da solicitação
O trabalhador é atendido na hora. Tendo os requisitos da vaga já sai do atendimento com a carta de
encaminhamento

Endereços para atendimento deste serviço:
Agência do Trabalhador
Telefone: 042 35327236
Endereço: Rua Barão do Rio Branco 707 centro, São Mateus do Sul
Horário de
atendimento:8h às 11h45 e das 13h00 às 16h00
E-mail: agsaomateusdosul@seju.det.pr,gov.br

Mural de empregos
Descrição do Serviço:
O Mural é atualizado com os classificados de empregos, publicados pela Agência do Trabalhador SINE. O Mural também possui espaços onde são divulgados os concursos públicos abertos e
anúncios de vagas de agências de emprego.

Exigências:
Não há

Possui Agendamento Prévio
Sim

Não

Pagamento de taxas:
Não há

Formas de solicitação
Não se aplica

Possui atendimento domiciliar
Sim

Não

Documentação necessária:
Não há

Prazos e acompanhamento:
Prazo para atendimento da solicitação
Não há

Formas de acompanhamento da solicitação
Não há

1- EMISSÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO
1.1- Descrição do Serviço:
Protocolo de confecção para a emissão da carteira de trabalho em São Mateus do Sul.
1.2 - Exigências:
Comparecer ao setor de Carteira de Trabalho no prédio da Agencia do trabalhador ter 14
anos completos (Não é necessário estar acompanhado pelo responsável).
1.3 - Possui Agendamento Prévio
NÃO
1.4 - Pagamento de taxas:
ISENTO
1.5 - Formas de solicitação
SOMENTE PRESENCIAL
1.6 - Documentação necessária:
CPF (Original)
RG (Original)
Comprovante de residência com o CEP (fatura de água, energia elétrica ou telefone) (Original)
Certidão do cartório conforme o estado civil (Original): solteiro - certidão de nascimento,
casado: certidão de casamento, separado ou divorciado: certidão de casamento com
averbação de divórcio ou separação, viúvo: certidão de casamento com anotação de óbito ou
certidão de casamento e de óbito
2- PRAZOS E ACOMPANHAMENTO:
2.1 - Formas de acompanhamento da solicitação e retirada:
a) Atendimento gera número de protocolo para acompanhamento, que pode ser feito
através do telefone: 42-3532-7236:
b) Após o atendimento , em até vinte dias (20) o documento está disponível para retirada
no setor de Carteira de trabalho:
c) Para retirada trazer o protocolo ou um documento dom foto (RG, CNH).
3- ENDEREÇOS PARA ATENDIMENTO DESTE SERVIÇO:
3.1 - Setor de carteira de trabalho junto a agência do trabalhador.
Telefone: 42-3532-7236
Endereço: Rua Barão do Rio Branco, 715
4- HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Das 08:00 horas às12:00 horas e das 13:00 horas as 17:00 horas: sem distribuição de senha.

2- EMISSÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO - 2ª VIA
2.1- Descrição do Serviço:
Protocolo de confecção para a emissão da 2ª via da carteira de trabalho em São Mateus
do Sul.
2.2 - Exigências:
Comparecer ao setor de Carteira de Trabalho no prédio da Agencia do trabalhador ter 14
anos completos (Não é necessário estar acompanhado pelo responsável).
2.3 - Possui Agendamento Prévio
NÃO
2.4 - Pagamento de taxas:
ISENTO
2.5 - Formas de solicitação
SOMENTE PRESENCIAL
2.6 - Documentação necessária:
a) CPF (Original);
b) RG (Original);
c) Comprovante de residência com o CEP (fatura de água, energia elétrica ou telefone)
(Original);
d) Certidão do cartório conforme o estado civil (Original): solteiro - certidão de nascimento,
casado: certidão de casamento, separado ou divorciado: certidão de casamento com
averbação de divórcio ou separação, viúvo: certidão de casamento com anotação de óbito ou
certidão de casamento e de óbito;
e) Carteiras de trabalho anteriores Nos casos de continuação da carteira, quando a carteira
está completa;
f) Em caso de perda, roubo, furto ou extravio: Boletim de ocorrência, número da carteira de
trabalho anterior, (como conseguir) através da cópia da ficha de registro de empregado, ou
termo de rescisão de contrato de trabalho, ou requerimento do seguro-desemprego, ou extrato
do FGTS ou PIS.
3- PRAZOS E ACOMPANHAMENTO:
3.1 - Formas de acompanhamento da solicitação e retirada:
a) Atendimento gera número de protocolo para acompanhamento, que pode ser feito
através do telefone: 42-3532-7236:
b) Após o atendimento , em até vinte dias (20) o documento está disponível para retirada
no setor de Carteira de trabalho:
c) Para retirada trazer o protocolo ou um documento dom foto (RG, CNH).
4- ENDEREÇOS PARA ATENDIMENTO DESTE SERVIÇO:
4.1 - Setor de carteira de trabalho junto à Agência do Trabalhador.

Telefone: 42-3532-7236
Endereço: Rua Barão do Rio Branco, 715
5- HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Das 08:00 horas às12:00 horas e das 13:00 horas as 17:00 horas: sem distribuição de senha.

SALA DO EMPREENDEDOR
Abertura e apoio ao Microempreendedor Individual - MEI
Descrição do Serviço:
A Sala do empreendedor tem como objetivo incentivar a legalização de negócios informais que se
enquadrem nos requisitos estabelecidos pela Lei Complementar 123/06, também conhecida como Lei
Geral da Micro e Pequena Empresa, facilitar a abertura de novas empresas e regularizar as atividade
informais e oferecer serviços aos Microempreendedores Individuais.
Informações e Orientações Sobre a abertura, funcionamento e formalização de empresas, de forma
simples e facilitada. Além de orientação e capacitação para Microempreendedores Individuais (MEI).

Exigências:
Para se formalizar, se faz necessário informar o número do CPF e data de nascimento do titular, o
número do título de eleitor ou o número do último recibo de entrega da Declaração Anual de Imposto de
Renda Pessoa Física – DIRPF, caso esteja obrigado a entregar a DIRPF.

Possui Agendamento Prévio
Sim

Não

Como é realizado o agendamento?
Após comparecer à Sala do Empreendedor e solicitar a consulta prévia, agenda-se, em 2 dias úteis, a
formalização de sua empresa e solicitação dos alvarás.

Pagamento de taxas:
Isento

Formas de solicitação
Presencial

Possui atendimento domiciliar
Sim

Não

Documentação necessária:
- Título de Eleitor, CPF, RG ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH) (Original e cópia)
- Certidão de Casamento (cópia)
- Comprovante de endereço comercial e Contrato de locação se for o caso (cópia)
- Comprovante de endereço residencial e Contrato de locação se for o caso (cópia)
- Número do último recibo de entrega da Declaração Anual de Imposto de Renda Pessoa Física –
DIRPF, caso esteja obrigado a entregar a DIRPF
- Imóvel urbano: CONCLUSÃO DE OBRAS se a obra for anterior a 2006 (Setor de Tributos com número da
inscrição imobiliária constante no CARNÊ do IPTU) ou o habite-se (se a obra for posterior a 2006)
- Imóvel Rural: trazer o ITR
- Email (cadastro no Brasil Cidadão) para a formalização da empresa

Prazos e acompanhamento:
Prazo para atendimento da solicitação
Após o atendimento, encaminha-se a consulta prévia, e no prazo de dois dias úteis, agenda-se a
formalização.

Formas de acompanhamento da solicitação
Atendimento gera número de protocolo PRP para acompanhamento no site
http://www.empresafacil.pr.gov.br/

Endereços para atendimento deste serviço:
Sala do Empreendedor
Telefone: 42 39127034
Endereço: Rua Augusto Tararan, 1011
Horário de
atendimento: Atendimento ao público, das 9:00 às 12:00hs e das 13:30 às 15:30hs
E-mail: cidadeempreendedora.sms@hotmail.com

Obrigações e informações para constituição de empresa MEI;










Fazer a Declaração Anual do Simples Nacional do MEI (DASN-SIMEI) até a data limite de 31.05,
Pagar o boleto DASN MENSALMENTE → vencimento 20;
O Alvará será emitido a partir da aprovação dos órgãos responsáveis, é importante acompanhar
e trazer a documentação solicitada. Lembrando que, sem o alvará a empresa não está
autorizada a funcionar, embora tenha CNPJ
A Sala do Empreendedor possui parceria com a Fomento Paraná
A Sala do Empreendedor em parceria com o SEBRAE realiza consultorias e Seminários
gratuitos ao MEI com consultores habilitados;
O valor para o MEI se associar à ACIASMS é diferenciado;
Toda e qualquer alteração de atividade, endereço ou telefone, bem como a baixa. deverá ser
comunicado imediatamente à Prefeitura, através da Sala do Empreendedor.
O MEI que tiver um funcionário deverá buscar orientação de um contador para efetuar a folha de
pagamento, pois a Sala não tem este Serviço.
o

Os anos de contribuição, devidamente recolhidos, podem ser contados para concessão de benefício para o
MEI, exceto para aposentadoria por tempo de contribuição ou Certidão de Tempo de Contribuição - CTC.
Caso o empreendedor queira que o período contribuído antes da formalização como MEI seja computado
para efeito de aposentadoria por tempo de contribuição e para CTC deverá complementar o período que foi
contribuído como MEI com base na alíquota de 11% com o recolhimento em Guia de Recolhimento da
Previdência Social-GPS, com o código 1295, no valor correspondente a 9% sobre o salário mínimo e o
período contribuído como MEI com base na alíquota de 5% complementar com o recolhimento em Guia de
Recolhimento da Previdência Social-GPS, com o código 1910, no valor de 15% sobre o salário mínimo,
mantendo, assim, a contribuição com a alíquota de 20% para todo o período contribuído.

Possui Agendamento Prévio
Sim

Não

Pagamento de taxas:
Isento

Formas de solicitação
Presencial

Possui atendimento domiciliar
Sim

Não

Endereços para atendimento deste serviço:
Sala do Empreendedor
Telefone: 42 39127034
Endereço: Rua Augusto Tararan, 1011
Horário de
atendimento: Atendimento ao público, das 9:00 às 12:00hs e das 13:30 às 15:30hs
E-mail: cidadeempreendedora.sms@hotmail.com

PROCON - Proteção e Defesa do Consumidor
O Procon é um serviço público, mantido pelo município, que tem como
finalidade proteger, amparar e defender o consumidor de práticas
comerciais enganosas ou que lhe tragam danos ou prejuízos.
Cabe ao Procon orientar, receber, analisar e encaminhar reclamações e
notificar.

Localização:
Está localizado na Rua Ulisses faria, 550 Bairro: centro, anexo a Estação
Rodoviária Sala 04, São Mateus do Sul – Paraná, Telefone: 4239127040/42-35325099,e-mail: proconsaomateusdosul.pr@gmail.com

Horário de atendimento:
De Segunda a Sexta-Feira das 08:00 as 12:00 horas e das 13:15 as 17:15
horas.
Serviços prestados:
Todos os problemas relacionados à compra de produtos e prestações de
serviços podem ser encaminhados ao Procon.
. Envio de cartão sem solicitação,
. Nome do consumidor enviado indevidamente ao SPC,
.Falhas em transações eletrônicas,
. Produtos com defeito ou mau funcionamento,
. Produto que não corresponde ao que foi comprado,
. Produto não corresponde ao que foi anunciado ou não cumpre o
que foi dito em sua propaganda etc.
Como utilizar os serviços do PROCON
Algumas informações podem ser fornecidas pelo telefone, mas para
encaminhar reclamações é preciso comparecer pessoalmente ao Procon.
Para isso, é fundamental que o consumidor junte cópias de toda
documentação que puder (nota fiscal, recibos, contratos, certificado de
garantia, cartões de cobrança, boletos e comprovantes de pagamento,
números de protocolos em geral), para que fique caracterizado o prejuízo
causado, facilitando assim a solução ou encaminhamento do problema.
O consumidor paga alguma coisa pelos serviços prestados pelo
PROCON?
Não, os serviços prestados são gratuitos.

