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APRESENTAÇÃO

Normatizar,  no  âmbito  do  Instituto  Federal  Catarinense  –  Câmpus  Fraiburgo,  o

Depósito em Garantia – bloqueado para movimentação (Conta Vinculada), para retenção

das  provisões  de  encargos  trabalhistas,  sobre  os  valores  mensais  a  serem  pagos  às

empresas  contratadas  para  prestar  serviços  terceirizados  de  natureza  continuada,  com

cessão de mão de obra, instituída pela Instrução Normativa n° 2, de 30 de abril de 2008 e

suas alterações.

DEFINIÇÕES

Cessão de mão de obra: A colocação à disposição do contratante, em suas dependências

ou  em outro  lugar  por  este  indicado,  de  empregados  que  realizem serviços  contínuos,

relacionados ou não com sua atividade-fim, quaisquer que sejam a natureza e a forma de

contratação.

Serviços de natureza continuada:  São aqueles cuja interrupção possa comprometer a

continuidade  das  atividades  da  Administração  e  cuja  necessidade  de  contratação  deva

estender-se por mais de um exercício financeiro.

Depósito  em  Garantia  –  bloqueado  para  movimentação  (conta  vinculada): São

depósitos efetuados pela Administração Pública Federal a título de garantia do cumprimento

das obrigações trabalhistas, previdenciárias e outras a serem provisionados às empresas

contratadas para prestação de serviços terceirizados com dedicação exclusiva de mão de

obra na forma da IN n° 2 de 30 de abril de 20018 e alterações posteriores.

ID  Depósito: É  o  número  que  identifica  o  pré-cadastramento  do  Depósito  em  Conta

Vinculada – bloqueado para movimentação, que dará origem ao depósito após o envio dos

recursos pelo depositante.

Rubricas: Itens que compõe a planilha de custos e de formação de preços de contratos

firmados pela Administração Pública Federal. 
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EDITAL DE LICITAÇÃO

O art. 19-A, da INº 2, de 2008, prevê que o Edital deve estabelecer regras para a

garantia do cumprimento das obrigações trabalhistas pelo contratado,  cuja movimentação

ficará restrita exclusivamente para o pagamento daquelas obrigações, na forma do artigo

supracitado.

Além das cláusulas obrigatórias previstas na Lei 8.666/1993 e nas indicadas pelas

IN 02-SLTI/2008 e suas alterações, o edital deverá conter:

●  A indicação de que haverá retenção sobre o montante mensal do pagamento devido à

empresa  e depositado na Conta Vinculada – bloqueada para movimentação;

● A determinação de que deverá ser realizado de forma detalhada pela empresa contratada

e apresentado ao IFC – Campus Fraiburgo, com a fatura de prestação de serviço, para cada

pagamento mensal, o cálculo dos valores das rubricas a serem retidas e depositadas na

conta vinculada, com memória de cálculo, conforme previsto no art. 4º deste manual;

● A indicação de que eventuais despesas para abertura e manutenção da conta vinculada

deverão  ser  suportadas  na  taxa  de  administração  constante  na  proposta  comercial  da

empresa;

● A forma de remuneração dos saldos da conta vinculada;

● A indicação de que os valores retidos somente serão liberados nas seguintes condições:

1. Parcial  e  anualmente,  pelo valor  correspondente ao 13º (décimo terceiro)  salário  dos

empregados vinculados ao contrato, quando devido;

2. Parcialmente,  pelo valor  correspondente às férias e a um terço de férias previsto na

Constituição Federal, quando do gozo de férias pelos empregados vinculados ao contrato;

3. Parcialmente,  pelo valor correspondente ao 13º (décimo terceiro)  salário proporcional,

férias  proporcionais  e  à  indenização  compensatória  porventura  devida  sobre  o  FGTS,

quando da dispensa sem justa causa de empregado vinculado ao contrato; e
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4. Ao final da vigência do contrato, para o pagamento das verbas rescisórias;

A indicação de que em caso de rescisão do contrato de trabalho de empregado com

mais de um ano de serviço, a contratada deverá providenciar a assistência sindical, para

verificar se os termos de rescisão do contrato de trabalho estão corretos, com a devida

Homologação do Termo de Rescisão;

A indicação de que a contratada deve apresentar ao IFC – Campus Fraiburgo, no

prazo de 05 (cinco) dias úteis  a contar  da transferência de quaisquer  valores aos seus

empregados, ou do pagamento dos respectivos encargos ao fisco, os Termos de Rescisão

dos Contratos de Trabalho, acompanhados dos Termos de Homologação e de Quitação e

dos demais documentos comprovantes de quitação.

DA ASSINATURA DO CONTRATO

A assinatura do contrato de prestação de serviços entre o IFC – Campus Fraiburgo

e a empresa vencedora do certame será sucedida dos seguintes atos:

●  solicitação de abertura de conta vinculada pelo IFC – Campus Fraiburgo,  em

nome da empresa contratada,  no Banco do  Brasil  S.A,  no qual  deverá  retornar  a  esta

Unidade Gestora sobre a efetiva abertura da referida conta, conforme previsto no acordo de

cooperação; 

● Assinatura, pela empresa contratada, no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da

notificação recebida pelo IFC – Campus Fraiburgo, dos documentos de abertura da conta

vinculada e de termo específico do banco público oficial que permita à UG ter acesso aos

saldos e extratos, e que vincule a movimentação dos valores depositados à autorização da

UG, conforme o previsto no acordo de cooperação.

DAS RESPONSABILIDADES

O IFC – Câmpus Fraiburgo deve deduzir do pagamento mensal devido às empresas
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contratadas para prestação de serviços de natureza continuada com cessão de mão de

obra, as rubricas de encargos trabalhistas, relativas às provisões para a remuneração de

férias, 1/3 constitucional, 13° salário e multa do FGTS por dispensa sem justa causa, bem

como a incidência de encargos sociais e FGTS sobre as férias, 1/3 constitucional e 13°

salário, e depositar em conta depósito vinculada ao contrato, aberta pelo Banco do Brasil.

Os  depósitos  devem  ser  efetivados  em  conta  vinculada,  aberta  no  nome  da

contratada e, por contrato, unicamente para essa finalidade, com movimentação somente

por ordem do IFC – Campus Fraiburgo.

Os  depósitos  de  que  trata  o  artigo  anterior  serão  efetuados  sem  prejuízo  da

retenção,  na fonte,  da tributação sujeita  às alíquotas específicas previstas na legislação

própria.

Os valores referentes às provisões das rubricas de que trata o artigo 2° deverão ser

retidos  do pagamento  mensal  à  empresa contratada  e  depositados na  conta  vinculada,

mediante a incidência dos percentuais discriminados na tabela abaixo: 

Item Percentual

13° salário 8,33%

Férias e 1/3 Constitucional 12,10%

Multa  sobre  FGTS  e  contribuição  social  para  as
rescisões sem justa causa

5,00%

Subtotal 25,43%

Alíquotas  RAT segundo grau  de risco de acidente do
trabalho (art. 22, inciso II, da Lei n° 8.212, de 24 de julho
de 1991).

1% 2% 3%

Incidência dos encargos previdenciários e FGTS sobre
férias, 1/3 constitucional e 13° salário.

7,39% 7,60% 7,82%

Total 32,82% 33,03% 33,25%

As  unidades  gestoras  devem  deduzir  do  pagamento  do  valor  mensal  devido  às

empresas contratadas para prestação de serviços de natureza continuada com cessão de

mão de obra.
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CADASTRO 

IFC – Campus Fraiburgo: Firma acordo de cooperação com o Banco Público Oficial de seu

relacionamento, conforme modelo proposto na IN 3, de 10 de Setembro de 2014;

Casa  haja  a  cobrança  de  tarifas  bancárias  para  abertura  e  movimentação  da  conta

vinculada, estas poderão ser negociadas com o banco a sua isenção ou redução;

IFC – Campus Fraiburgo: Designar, por meio de ofício, conforme  Anexo 7,  os servidores

para os quais o Banco concederá acesso aos aplicativos dos sistemas de autoatendimento,

com poderes para efetuarem consultas aos saldos e extratos da conta vinculada bloqueada

para movimentação;

IFC – Campus Fraiburgo: Por meio do Ordenador de Despesas, envia ao Banco ofício, na

forma do  Anexo 1,  solicitando o cadastramento do número do convênio e o número do

evento  específico  para  acolhimento  do  Depósito  em  conta  vinculada  –  bloqueada  para

movimentação;

BANCO: Após cadastramento do Evento, o Banco encaminha ao IFC – Campus Fraiburgo

ofício na forma do  Anexo 2,  solicitando o comparecimento do Prestador de Serviços para

assinatura do Termo e entrega de documentação;

IFC – Campus Fraiburgo: Comunicar ao Prestador de Serviços, na forma do  Anexo 8, a

abertura da Conta Vinculada – bloqueada para movimentação, orientando-o a comparecer

ao Banco,  para providenciar  a entrega de documentos e assinatura da Autorização,  em

caráter irrevogável e irretratável;

BANCO: Após assinatura do Termo pelo Prestador de Serviços, o Banco encaminha ao IFC

–  Campus  Fraiburgo  ofício  na  forma  do  Anexo  3,  informando  os  dados  do  evento

cadastrado;

IFC – Campus Fraiburgo: Gera o ID Depósito na internet no site do Banco do Brasil na aba

Governo – Judiciário – Serviços Exclusivos – Depósito em Garantia – clicar no Link para

Emissão de Guia de Depósito em Garantia (ID Depósito) e preencher conforme abaixo para
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efetuar o primeiro depósito:

1. Modalidade /Tipo de Garantia: selecione Contratos Administrativos.

2. Pré-cadastramento: selecione ¨Primeiro Depósito¨ e proceda da seguinte forma: 

3. Nome do Tribunal / Convenente: selecione o Instituto Federal Catarinense.

4. Tipo de Evento / Conta Especial: selecione o evento para o qual o depósito deverá

ser realizado e clique em continuar.

5. Número da Guia: campo alfanumérico para controle do depositante (ex: Fev/2015,

Mar/2015, etc). 

6. Valor do depósito: Inserir o valor.

7. Data do pagamento:   data do dia da geração do ID ou da futura.

8. Ente público / Privado Garantidor: IFC – Câmpus Fraiburgo.

9. Tipo de pessoa: Jurídica.

10. Informe CPF / CNPJ. 

11. Depositante: selecione Garantidor ou Outros.

12. Nome do Advogado / Procurador / Representante: Opcional.

Para efetuar o segundo depósito, seguir os passos anteriores, até o item 1, no item 2, Pré-

cadastramento selecionar depósito em continuação, na tela seguinte deverá ser digitado o

número da conta de garantia ou Número Identificador do Pré-Cadastramento Anterior – ID,

em seguida siga os passos 5, 6, 7 e 8 do primeiro depósito.

CONTRATADA: Encaminha  ofício  ao  Banco  do  Brasil,  autorizando  o  IFC  –  Campus

Fraiburgo a realizar qualquer tipo de movimentação financeira na Conta Depósito Vinculada

– bloqueada para movimentação.

 

OPERACIONALIZAÇÃO

Mensalmente, por ocasião dos pagamentos devidos à contratada, o IFC – Campus

Fraiburgo reterá parte dos valores devidos e depositará em conta vinculada ao contrato

correspondente. Conforme especificado abaixo: 
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IFC – Campus Fraiburgo: A operacionalização do pagamento será, normalmente, via SIAFI

pela  inclusão  de  um  Documento  Hábil  –  NP,  apondo  a  situação  de  pagamento

correspondente ao fato e, adicionalmente, com a inclusão da dedução no novo CPR, que

gerará  uma OB  Banco cujo  destinatário  deverá  ser  a  conta  vinculada  específica,  como

segue;

Dedução: DOB035 - RETENÇÃO DE DEPÓSITOS SOBRE FORNECEDORES - OB 

Favorecido: 00.000.000/0001-91 Banco do Brasil

CIT: 152662DFAT00000000000191

Durante  a  execução  do  contrato  poderá  ocorrer  liberação  de  valores  da  conta

vinculada, a pedido da contratada, mediante autorização do IFC – Câmpus Fraiburgo, que

deverá expedir ofício ao Banco do Brasil, conforme o previsto no acordo de cooperação.

Para a liberação dos recursos da conta vinculada,  a empresa deverá apresentar

documentos comprobatórios da ocorrência do dever de pagar as obrigações trabalhistas e

seus respectivos prazos de vencimento. Somente após a verificação de que os cálculos

correspondem ao valor  real  da obrigação trabalhista a ser paga,  o contratante expedirá

autorização  para  movimentação,  diretamente  à  instituição  financeira  oficial.  Esta

movimentação será  exclusiva  para  pagamento  direto  das verbas  mediante  transferência

bancária  para  a  conta-corrente  do  trabalhador  favorecido.

Após o pagamento  direto das verbas,  a empresa apresentará ao contratante,  no

prazo máximo de três dias, o comprovante das transferências bancárias realizadas. Cabe

ressaltar  que  o  importe  necessário  ao  recolhimento  do  valor  correspondente  ao  Fundo

Garantia do Tempo de Serviço – FGTS – e da contribuição previdenciária incidentes sobre o

13º salário e as férias, devem ser também retirados da conta vinculada, para repasse à

Caixa Econômica Federal – CEF – e ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS,

respectivamente.

Na  hipótese  de  pedido  de  saque  correspondente  às  importâncias  pagas  pela

contratada  a  título  de  verbas  trabalhistas  e  previdenciárias,  devidas  aos  trabalhadores

vinculados ao contrato e cujos valores foram retidos pelo IFC – Campus Fraiburgo, deverão

ser tomadas as seguintes providências:
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CONTRATADA: Formula  requerimento  e  apresenta  os  documentos  comprobatórios  dos

pagamentos, com memória de cálculo;

IFC – Campus Fraiburgo: Após recebimento do pedido, analisa a correção dos documentos

apresentados, certificando-se do efetivo pagamento das verbas trabalhistas;

IFC – Campus Fraiburgo: Após a constatação de que os documentos apresentados estão

em ordem e no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento dos

documentos,  o IFC –  Campus Fraiburgo expedirá ofício  ao Banco do Brasil  (Anexo 4),

autorizando  o  pagamento  direto  das  verbas  correspondentes  aos  encargos  pagos  pela

contratada. 

CONTRATADA: Deverá apresentar ao IFC – Campus Fraiburgo, no prazo de 3 (três) úteis,

contados da movimentação, o comprovante das transferências bancárias realizadas para a

quitação das obrigações trabalhistas.

BANCO: Após a movimentação da conta vinculada, o Banco do Brasil comunicará ao IFC –

Campus Fraiburgo (Anexo 5), conforme previsto no acordo de cooperação.

Quando os valores a serem liberados da conta vinculada se referirem à rescisão do

contrato de trabalho entre a empresa contratada e o empregado alocado na execução do

contrato, com mais de um ano de serviço, a contratada deverá requerer a assistência do

sindicato da categoria a que pertencer o empregado, para verificar se os termos de rescisão

do contrato de trabalho estão corretos. A rescisão formalizada, na hipótese, sem assistência

sindical, é considerada nula.

CONTRATADA: Deverá  apresentar  no  prazo  de  03  (três)  dias  úteis  ao  IFC  –  Campus

Fraiburgo, a contar da transferência de valores, os Termos de Rescisão de Contratos de

Trabalho, acompanhado dos Termos de Homologação e de Quitação. 

O cálculo dos valores das rubricas a serem retidas e depositadas na conta vinculada,

conforme previsto no art.  4°  desta norma,  é realizado pelo Contador  do IFC – Campus
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Fraiburgo, com emissão de parecer, acompanhado da Nota Fiscal de prestação de serviço,

para cada pagamento mensal.

 A conferência dos cálculos efetuados, o controle, a confirmação dos valores e da

documentação apresentada e demais verificações pertinentes são de responsabilidade do

Fiscal do Contrato, auxiliado pelo Contador do Campus.

Encerrado  o  contrato,  o  saldo  remanescente  da  conta  vinculada  será  liberado  à

empresa  após  a  comprovação  da  quitação  de  todos  os  encargos  trabalhistas  e

previdenciários  relativos  ao  serviço  contratado,  que  deve  ser  realizado  na  presença  do

sindicato da categoria correspondente aos serviços contratados.
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ANEXO 1 

Ofício nº _____/_____ – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL

Fraiburgo/SC, ____ de _______________de 20___.

A(o) Senhor(a) Gerente 
(nome do gerente)
(Endereço com CEP)

Senhor(a) Gerente,

Reporto-me ao Termo de Cooperação Técnica nº _____/_____, firmado com
essa Instituição, para solicitar que, excepcionalmente, promova o cadastramento de conta-
depósito vinculada – bloqueada para movimentação –, em nome do Prestador de Serviços a
seguir indicado, destinada a receber recursos retidos de rubricas constantes na planilha de
custos e formação de preços do Contrato nº ___/____, firmado por esta ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA FEDERAL:

CNPJ: ______________
Razão Social:________________________
Nome Personalizado: _________________________
Endereço: __________________________________
Representante Legal: __________________________
CPF do Representante Legal: ______________________

Atenciosamente,

__________________________________________
Assinatura do

Ordenador de Despesas da Administração Pública Federal
ou do servidor previamente designado pelo ordenador
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ANEXO 2 

__________, ___ de ___________ de 20__.

Senhor _________,

Em atenção ao Ofício ________ informamos que o representante legal da empresa
_______________________,  CNPJ  _________________,  deverá  comparecer  à  agência
_____________________ para assinar o contrato da abertura de conta-depósito vinculada –
bloqueada para movimentação, destinada a receber créditos ao amparo na IN nº 2, de 30 de
abril de 2008, a título de provisão para encargos trabalhistas do Contrato nº________.

Ratifico que, conforme previsto no Termo de Cooperação Técnica nº ____/_____ firmado
com a Instituição Financeira, qualquer tipo de movimentação financeira somente ocorrerá
mediante solicitação da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.

_________________________________,
Gerente

Ao Senhor 
Nome e cargo do representante da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL
Endereço

INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA 
(LOGOTIPO)
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ANEXO 3 

Ofício nº ________/______

       __________, ___ de ___________ de 20__.

Senhor,

Informamos abaixo os dados para abertura de conta-depósito vinculada à empresa
____________________,  CNPJ  _________________,  na  Agência  _____________,  da
Instituição Financeira ______________, prefixo _______, destinada a receber os créditos ao
amparo da Instrução Normativa nº 2, de 30 de abril de 2008, da SLTI/MP:

Agência : ___________________

Convenente Subordinante: Administração Pública Federal

Cidade/Município: ____________________

Comunico  que  essa  Administração  Pública  poderá  realizar  os  créditos  após  pré-
cadastramento no portal da Instituição Financeira, sítio __________________.

Ratifico  que  a  conta  somente  será  aberta  após  o  acolhimento  do  primeiro  depósito  e,
conforme  Termo  de  Cooperação  Técnica  nº  _____/_________,  qualquer  tipo  de
movimentação  financeira   ocorrerá  mediante  solicitação  da  ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
FEDERAL.

Atenciosamente,

_____________________________________
Gerente

INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA 
(LOGOTIPO)



Rua Cruz e Souza, nº 100 – Centro – Fraiburgo/SC – CEP: 89580-000

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE – CÂMPUS FRAIBURGO

ANEXO 4

Ofício nº   /20__ – _____

Local, ____ de __________ de 20__.

A(o) Senhor(a) Gerente
(nome do gerente)
(endereço da agência com CEP)

Senhor Gerente,

Solicito DEBITAR, conforme indicado a seguir,  a movimentação de R$ ______ da
conta  nº_______________  da  agência  nº  _______de  titularidade  de
____________________,  (nome  do  proponente)  inscrito  no  CNPJ  sob  o  nº
__________________________,  aberta  para  receber  recursos  retidos  de  rubricas
constantes da planilha de custos e formação de preços do Contrato nº ___/____, firmado por
esta ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, e CREDITAR na seguinte conta-depósito:

Instituição Financeira Agência Conta CPF/CNPJ

Atenciosamente,

__________________________________________
Assinatura do

Ordenador de Despesas da Administração Pública Federal/ou
servidor previamente designado pelo ordenador
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ANEXO 5 

Ofício/Carta nº ______ (número sequencial) 

  ___________, ___ de ___________ de 20__. 

Senhor __________________________________________,
(nome do representante da Administração Pública Federal)

Em atenção ao seu Ofício nº _______/20___  –  _____, de _____/_____/20___, 
informo a efetivação de DÉBITO na conta-depósito vinculada  –  bloqueada para 
movimentação  –  de nº ___________________, da agência nº ________, da Instituição 
Financeira, e CRÉDITO na seguinte conta-depósito:

CREDITAR

Instituição Financeira Agência Conta CPF/CNPJ

Atenciosamente, 

_________________________
(nome do Gerente)

Nº da Agência da Instituição Financeira

INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA 
(LOGOTIPO)
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A U T O R I Z A Ç Ã O

À Agência ______________________ da Instituição Financeira ___________ 
(endereço da agência)

Senhor (a) Gerente, 

Autorizo, em caráter irrevogável e irretratável, que a  ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
FEDERAL solicite a essa agência bancária, na forma indicada por essa agência, qualquer
tipo  de  movimentação  financeira  na  conta-depósito  vinculada  nº  ________________   –
bloqueada para movimentação, de minha titularidade, aberta para receber recursos retidos
de rubricas constantes da planilha de custos e formação de preços do Contrato nº ___/____,
firmado com a  ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, bem como tenha acesso irrestrito
aos saldos da referida conta-depósito, extratos e movimentações financeiras, inclusive de
aplicações financeiras.

Atenciosamente,

____________________________
(local e data)

________________________________
Assinatura do titular da conta-depósito
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Oficio nº ______/20___ – _____ 

        ___________, ____ de ______________ de 20___

A(o) Senhor(a) Gerente
(nome do gerente)
(endereço da agência com CEP)

Senhor Gerente,

Solicito providenciar a geração de chaves e senhas iniciais de acesso aos aplicativos
dos sistemas de autoatendimento dessa Instituição Financeira para os servidores a seguir
indicados: 

CPF Nome Documento/Poderes

Atenciosamente,

__________________________________________
Assinatura do Ordenador de Despesas da Administração Pública Federal ou

do servidor previamente designado pelo ordenador
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ANEXO 8 

Oficio nº ______/20___ – _____ 

         Local, ____ de ________ de 20___

A(o) Senhor(a)
(nome do Proprietário da empresa contratada pela Administração Pública Federal)
(endereço da empresa com CEP)

Senhor Sócio-Proprietário,

1.  Informo  que  solicitei  a  abertura  da  conta-depósito  vinculada   -   bloqueada  para
movimentação   –,  pertencente  ao  CNPJ  sob  nº   ______________,  na  Agência  nº
___________,  da  INSTITUIÇÃO FINANCEIRA _______________,  em seu  nome,  aberta
para receber recursos retidos de rubricas constantes da planilha de custos e formação de
preços do Contrato  nº  ___/____,  firmado entre essa empresa e  esta ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA FEDERAL.

2. Na oportunidade, solicito comparecer,  em no máximo 20 (vinte) dias corridos, a contar do
recebimento deste Ofício,  à referida agência para fornecer a documentação indicada no
edital  de  licitação,  de  acordo com as normas do Banco Central,  bem como assinar  os
documentos  indicados  pela  Instituição  Financeira  e  autorizar,  em  caráter  irrevogável  e
irretratável, o acesso irrestrito desta ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL aos saldos da
referida  conta   –   depósito,  aos  extratos  e  a  movimentações  financeiras,  inclusive  de
aplicações financeiras e solicitar quaisquer movimentações financeiras da referida conta-
depósito.

3. Informo que o descumprimento do prazo indicado no parágrafo anterior poderá ensejar
aplicação das sanções previstas na Cláusula_______ do mencionado contrato.

Atenciosamente,

___________________________________________________________
Assinatura do Ordenador de Despesas da Administração Pública Federal

ou do servidor previamente designado pelo ordenador


