
Método para conhecimento geral 
 

 ①  Anunciar e fixar sempre num lugar bem visível em cada oficinas     
 ②  Entregar por escrito para trabalhadore s 
 ③  Registrar no disco magnético, e instituir maquinária P.C onde trabalhador pode               
      consultar  conteúdo registro em cada oficina.     
                                                                 (Artigo 52-2, Regra da Aplicação da Lei de Normas Trabalhistas) 

Cheque ! “One point” de Lei de Normas Trabalhistas : No. ③ 

★ “One point de Lei de Normas Trabalhistas” é publicado em website da Secretaria de Osaka 
http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/ 
hourei_seido/onepoint.html 

（H29.3） 
Secretaria do Trabalho de Osaka, Departamento de Normas Trabalhistas, 

Seção de Inspeção 

São chamadas de “Regulamento Interno de Trabalho”, as 
normas onde se estabelecem as condições de trabalho, como 
jornada de trabalho, salário e outras, e regulamentos de serviço 
dentro da empresa, cuja elaboração é obrigatória para qualquer 
firma que emprega normalmente mais de 10 trabalhadores. 
 

Procure tomar conhecimentos sobre as condições  de trabalho 
para prevenir os problemas ! 

Verificamos 

Regulamento Interno de Trabalho ！ 

Empregador que emprega regulamente mais de 10 trabalhadores, deve elaborar o Regulamento 

Interno de Trabalho e notificar o Diretor da Delegacia de Inspeção de Normas Trabalhistas.  

 (Artigo 89 da Lei de Normas Trabalhistas )  

Empregador deve divulgar Regulamento Interno de Trabalho para trabalhadores  

① Elaboração 

(Artigo 106, da Lei de Normas Trabalhistas)） 

※ Cada escritório ( matriz ou filial, outros ), deve preparar e apresentar 。 

※ “mais de 10 funcionários”, inclui trabalhadores parcial (paato) e temporário (arubaito). 

 Dever de Elaboração e Conhecimento pela Lei de Normas Trabalhistas 

 O que é Regulamento Interno de Trabalho ? 

・Jornada de Trabalho 
・Salário ~e itens relacionados  
   afastamento da empresa  

Itens que devem constar 
Itens que devem constar ao ser contratado 

② Conhecimento Geral 

・Gratificação paga por ocasião da aposentação,, 
・Salário extraorginário (gratificação) 
・Despesa com refeição do trabalhador e uténcilios de 
・Segurança e higiene 
・Treinamento 
・Indenização por catástrofe 
・Premiação e punição 
・Outros assuntos que se aplicam a todos 
   trabalhadores da empresa  


