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/WITAIPU
BINACIONAL DETERMINAÇÃO

Aprova a substituição do anexo das NORMAS E
PROCEDIMENTOS DE ACESSO E CIRCULAÇÃO DE
PESSOAS, VEÍCULOS E BENS NO PARQUE
TECNOLÓGICO ITAIPU (PTI), e cria um modelo de
cartão de identificação específico para
participantes em eventos no Parque Tecnológico
Itaipu (PT1).

0 Diretor-Geral Brasileiro, o Diretor-Geral Paraguaio, o Diretor
Administrativo Executivo e o Diretor Administrativo, no uso das atribuições que lhes
conferem o Estatuto e o Regimento Interno da ITAIPU Binac` nal, e

CONSIDERANDO que:

a) a Determinação DET/GB/GP/0076107 - DET/AD/AE/0009/07, de 17 out.
2007, aprovou as Normas e Procedimentos de Acesso e Circulação de Pessoas,
Veículos e Bens no Parque Tecnológico Itaipu (PTI), e os anexos que tratam dos
modelos de crachá de acesso ao PTI;

b) a Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego 41, de 28 mar. 2007,
Disciplina o registro e a anotação de Carteira de Trabalho e Previdência Social de
empregados, bem como estabelece que o empregador poderá adotar controle
único e centralizado do registro de empregados, desde que os empregados portem
cartão de identificação contendo seu nome completo, número de inscrição no
PIS/PASEP, horário de trabalho e cargo ou função; e

c) 	 a Superintendência de Segurança Empresarial da ITAIPU e a Estrutura de
Segurança do PTI, visando padronizar o controle de acesso via RF-ID (chip) e
diferenciar os cartões de identificação de acesso ao PTI, apresentaram: (i) novos
modelos para os cartões de identificação dos frequentadores do PTI; (ii) novos
modelos de autorização de acesso com veículos na área do PTI, e criaram um
modelo de cartão de identificação específico para participantes em eventos no PT1
e de autorizações de acesso com veículo,

DETERMINAM:

Art. 1° - 	 Aprovar a substituição do anexo das Normas e Procedimentos de
Acesso e Circulação de Pessoas, Veicul • e Bens no Parque Tecnológico Itaipu (PTI),
referente aos modelos dos cartões • - dentificação de acesso ã Fundação Parque
Tecnológico Itaipu (FPTI), pelo an  que int _.. sta Determinação.
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http://intranetbr/docsib/dets/dets2007/det-gb-gp-07607.pdf
http://intranetbr/docsib/dets/dets2007/det-gb-gp-07607.pdf
http://intranetbr/docsib/dets/dets2012/anexo-det-gb-gp-27812.pdf
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Art. 2° - 	 Aprovar a criação de um modelo de cartão de identificação específico
para participantes de eventos no Parque Tecnológico Itaipu (PTI) e de autorizações
de acesso com veículo.

S 1°- Para eventos com mais de 400 participantes, serão
confeccionados cartões de identificação específicos, bem como
autorizações de acesso com veículo.

S 2°- Para eventos com menos de 400 participantes, somente serão
confeccionados cartões de identificação específicos e autorizações de
acesso com veículo, depois de análise e aprovação pela Central de
Cadastramento, da Divisão de Planejamento e Atividades Especiais
(SESE.AD).

Art. 3° - 	 Esta Determinação entra em vigor a partir desta data e mantém
inalterados os demais dispositivos da Determinação DET/ GB /GP/0076/07-
DET/AD/AE/0009/07, de 17 out. 2007.
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*Mexo: Modelos de cartões de identificação e autorizações de acesso com veículo ao Parque Tecnológico Itaipu
(PTO).
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