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A
SERViÇONACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
Rua Manoel Gonçalves Guimarães, nll 195 - José Pinheiro - Campina Grande/PB.
CNPJN° 03.775.588/0001-43
Marinalda Adluto Leite
Diretora Regional do SENAI/PB

.' ...'

Z~LO LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, situada à Rua Joaquim

Gonçalves Ledo, 75 - Bairro Centenário - Campina Grande/PB, inscrita no CNPJsob n.!! 10.339.944/0001-41,

vem, respeitosamente, perante a ilustre presença de Vossa Senhoria, REQUERER que seja revisto o valor

inicialmente contratado entre as partes, como forma de manter o EQUILlBRIO ECONOMICO FINANCEIRO do

Contrato acima mencionado, expondo para tanto os fatos e fundamentos a seguir deduzidos:

DOS FATOS

No dia 24 de abril de 2019 assinamos junto a este Douto Órgão à ata contratual de registro de preços cujo

objeto é a prestação de serviços de limpeza e conservação com o objetivo de atender as necessidades das

Unidades do SESI/SENAI- Departamento Regional da Paraíba.

Entretanto, ocorreu um fato superveniente que causou um desequilíbrio financeiro entre as partes, qual

seja, a homologação da Convenção Coletiva da categoria PB000196/2019 e que causou e vem causando

inúmeros prejuízos financeiros para nossa empresa.

Em função do acima narrado, ficou impossível cumprirmos regularmente e sem prejuízos a execução deste

contrato, razão pelo qual estamos solicitando a concessão de um reequilíbrio econômico financeiro.

DO DIREITO

Entendemos que neste caso ocorreu o que está previsto na alínea d, inciso II do artigo 65 da Lei federal n!!

8.666/93 abaixo transcrito:

"Art. 65. Oscontratos regidos por esta Leipoderão ser alterados, com as devidasjustificativas, nosseguintes

casos:

.............................................................................................................................................

11-por acordo daspartes:

.............................................................................................................................................
d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a

retribuição da Administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a

.
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manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos

imprevisíveis,ou previsíveisporém de conseqüênciasincalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução

do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea

econômicaextraordinária e extracontratual".

Além de estar previsto na Lei Nacional de Licitações, a repactuação também está prevista na Instrução

Normativa OS/2017, conforme se depreende do artigo 54 caput e parágrafos abaixo transcritos.

Art. 54. A repactuação de preços, como espéciede reajuste contratual, deverá ser utilizada nas contratações

de serviços continuados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, desde que seja observado o

interregno mínimo de um ano das datas dos orçamentos aosquais a proposta se referir.

§19 A repactuação para fazer face à elevaçãodos custosda contratação, respeitada a anualidade disposta

no caput, e que vier a ocorrer durante a vigência do contrato, é direito do contratado e não poderá alterar o

equilíbrio econômico e financeiro dos contratos, conforme estabeleceo inciso XXIdo art. 37 da Constituição

da República Federativa do Brasil, sendo assegurado ao prestador receber pagamento mantidas as

condiçõesefetivas da proposta.

§2g ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§3g •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§4g A repactuação para reajuste do contrato em razão de novo Acordo, Convençãoou DissídioColetivo de

Trabalhodeverepassar integralmente o aumento de custosda mão de obra decorrente dessesinstrumentos.

Outrossim, a Constituição Federal determina em seu art. 37, XXI:

"ressalvadosos casosespecificadosna legislação,as obras,serviços,compras e alienaçõesserão contratados

mediante processode licitação pública que assegure igualdade de condiçõesa todos os concorrentes, com

cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos

termos da lei, o qual somente permitirá as exigênciasde qualificação técnica e econômica indispensáveisà

garantia do cumprimento das obrigações".

A respeito da previsão constitucional do tema, Carlos Ari Sundfeld entende que:

"A garantia da intangibilidade da equação econômicofinanceira do contrato administrativo foi consagrada

constitucionalmente. Ao fazê-lo, nossa Lei Maior reconheceu que o contratado é um colaborador da

Administração, sendo seu concurso imprescindível à realização do interesse público. Assegurar-lhe a

intangibilidade da remuneração significa garantir-lhes os meios indispensáveisdessesinteresses.Ademais,

quando a Administração compensa o contratado pelos aumentos de custos que enfrenta, não está
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propriamente assumindo um prejuízo deste. Afinal, ao colaborar com o Estadoatravés de um contrato, ele

está assumindo uma atividade (e os correIatos riSCOS)que o Estado teria de desempenhar, se agisse sem

colaboração". (SUNDFELD,Carlos Ari. Licitação e Contrato Administrativo, São Paulo, Malheiros, 1994, p.

239).

As partes, ao firmarem um contrato administrativo, pretendem de forma implícita que o equilíbrio

econômico-financeiro seja mantido durante todo o ajuste. Como bem salienta José Dos Santos Carvalho

Filho, "o efeito principal desseverdadeiro postulado contratual é o de propiciar às partes a oportunidade de

restabelecero equilíbrio toda vezque de algumaforma mais profunda for ele rompido ou, quando impossível

o restabelecimento, ensejar a própria rescisãodo contrato". CARVALHOFILHO,Josédos Santos. Manual de

Direito Administrativo. 23. ed. Riode Janeiro: LúmenJúris.2010, p. 216.

A doutrina é pacífica, destacando-se, a título de exemplo, o magistério de CarlosAri Sundfeld (ln Licitaçãoe

Contrato Administrativo, SãoPaulo,Malheiros, 1994,p. 228.)

"Oprimeiro emais importante é o direito à intangibilidade da equaçãoeconômico-financeira, ou, em outros

termos, à preservação do equilíbrio estabelecidopelo contrato entre as prestações a cargo do particular e a

remuneraçãopor ele percebida. Essedireito tem sede constitucional, no art. 37, XXI,exigindo que o contrato

contenha 'cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efettvos da

proposta"'.

Marçal Justen Filho é contundente ao afirmar:

"Existedireito do contratado de exigir o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro se e quando

vier a ser rompido. Se os encargos forem ampliados quantitativamente ou tornados mais onerosos

qualitativamente, a situação inicial serámodificada.

Omesmosepassará quando atenuados ou amenizadosos encargosdo contratado. (...)

Significa que a Administração tem o dever de ampliar a remuneração devida ao particular

proporcionalmente aos encargos, à majoração dosencargosverificados. (...)

Uma vez verificado o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro, o particular deve procurar a

Administração para a adoção das providências adequadas. Inexiste discricionariedade."( ln Comentários à

Leide Licitaçõese Contratos Administrativos, Riode Janeiro,Aide, 1994, p. 368.)

CelsoAntônio Bandeira de Mello assimdefine equilíbrio financeiro:

"Equilíbrio econômico-financeiro (ou equação econômico-ftnanceiroi é a relação de igualdade formada, de

um lado, pelas obrigações assumidas pelo contratante no momento do ajuste e, de outro lado, pela
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compensação econômica que lhe corresponderá" (Celso Antônio Bandeira de Mello, Curso ..., ob. cit., p,

580).

Como bem ressalta Carlos Pinto Coelho Motta, in Eficácia nas Licitações e Contratos:

"É característica essencial do contrato administrativo o equilíbrio econômico-financeiro. Segundo se

afirmou, esta característica contrapõe-se às prerrogativas da Administração. As cláusulas econômico

financeiras não podem ser elididas".( Carlos Pinto Coelho Motta, Eficácia nas Licitações e Contratos: Estudos

e Comentários sobre as Leis nos 8.666/93 e 8.987/95, a Nova Modalidade do Pregão e o Pregão Eletrônico;

Impactos da Lei de Responsabilidade Fiscal, Legislação, Doutrina e Jurisprudência, 9!! ed. rev., atual. e ampl.,

Belo Horizonte, Dei Rey, 2002, p. 476.)

Eros Roberto Grau, com a objetividade que lhe é peculiar, ensina:

"Por isso que - e deixo este aspecto bem vincado - a regra em pauta efetivamente se reveste de caráter

impositivo: porque o enriquecimento sem causa é (deve ser) vedado, por tal razão também devem ser

alterados os contratos celebradoscom a Administração afim de que se restabeleça a relação, que aspartes

pactuaram inicialmente, entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa

remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do inicial equilíbrio econômico

financeiro do contrato" (in "Princípio da equivalência e o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos",

RDP96, out. a dez. 1990, p. 64).

Portanto a nossa solicitação para que nosso contrato seja contemplado com um reequilíbrio econômico

financeiro está amparada pelo principio da Legalidade.

o artigo 32 da Lei nº 8666/1993, 21 de junho de 1993 preconiza que:

Art. 3'l A licitação destina-se a garantir a observãncia do princípio constitucional da isonomia, a seleçãoda

proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e

será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da

impessoalidade,da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculaçãoao

instrumento convocatório, dojulgamento objetivo e dos que lhessão correIatos. ( grifo nosso)

A Constituição Brasileira consagrou alguns princípios norteadores da administração pública quando, em seu

art. 37, caput, assim dispõe:

"Art. 37.A administração pública direta e indireta de qualquer dosPoderesda União, dosEstados,do Distrito

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidademoralidade, publicidade e

eficiência e, também, ao seguinte:"(grifo nosso)
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Allanne V, nessa S. Ventura
Gerent Administrativa

RG: 2662711
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o princípio da legalidade está insculpido no art. 12, caput, da Magna Carta e para o procedimento licitatório

e também para o contrato que o sucede significa que a atividade da Administração está vinculada, adstrita

ao que dispõe a lei.

Assimmuitas vezeso administrador não tem qualquer liberdade para agir em casosem que a lei lhe indica

qual a conduta a ser tomada em situações por ela descritase reguladas.

o princípio da legalidade circunscreve a ação da Administração Pública em termos do que ela pode fazer e

como pode fazer, ou seja, ela age em consonânciacom o disposto pela lei.

No caso das licitações, cada fase do certame está regulada pela lei, existindo direito público subjetivo a

todos quantos participem da licitação à fiel observância do pertinente procedimento estabelecido. É o que

estabelece o caput do art. 42 da Lei nº 8.666/93. O parágrafo único desse artigo ainda fixa que o

procedimento licitatório previsto naquela lei caracteriza ato administrativo formal, seja ele praticado em

qualquer esfera da Administração Pública.

Comefeito, a Administração não é livre para agir; ela só agesecundum legis, com o conteúdo e sob a forma

previstas em lei. A legalidade se desdobra em dois momentos distintos: o da submissãodo agir à lei e o do

controle dessasubmissão. No primeiro momento importa a natureza derivada da atuação da administração

pública ao complementar, seja com preceitos normativos secundários, seja com comandos concretos, a

normatividade legal. No segundo momento o que importa é o controle dessasubmissão,seja por parte dela

própria, seja por parte de órgãos competentes para exercê-lo nos demais Poderesdo Estado,manifestado

ex officio ou provocado por quem a lei reconheça legitimidade para fazê-lo.

o princípio da legalidade, no caso da licitação, pareceu ao legislador infraconstitucional de tal forma

importante que veio a ser reproduzido no art. 32da Lein2 8.666/1993.

Nessesentido, sãoos ensinamentos de CelsoAntônio Bandeirade Mello:

"Princípio - já averbamos alhures - é, por definição, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro

alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas compondo-lhes o espírito e

servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência, exatamente por definir a lógica e a

racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico. É o

conhecimento dos princípios que preside a intelecção das diferentes partes componentes do todo unitário

que há por nome sistema jurídico positivo" (in Cursode Direito Administrativo, 41 ed., Malheiros, 1993, pp.

408 e 409).

Nessesentido, cabe mais uma vez trazermos à colação os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de

Mello:

o '
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"Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma qualquer. A desatenção ao princípio

implica ofensa não apenasa um específicomandamento obrigatório mas a todo o sistema de comandos. É a

mais graveforma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalãodo princípio atingido, porque

representa insurgência contra todo o sistema, subverslio de seus valores fundamentais, contumélia

irremissívela seu arcabouço lógico e corrosão desua estrutura mestra" (ob. cit., p. 409).

Com esta Petição gostaríamos de demonstrar a seriedade de nossaempresa e todo apreço e consideração

que temos por este Douto Órgãoe pelos demais que compõem aAdministração Pública.

DOPEDIDO

Diante do exposto, requeremos seja recebida a presente petição, CONHECIDAe PROVIDA,para que, ao final,

este Douto Órgão conceda um reequilíbrio econômico financeiro no preço inicialmente avençado neste

contrato, uma vez que estamos suportando um prejuízo significativo desde que a Convenção Coletiva

PB000196/2019foi homologada.

Seguejunto a esta petição, cópia da ConvençãoColetiva 2019 elaboradas pelos Sindicatos das categorias,

Sindicato das Empresasde Asseio e ConseNaçãodo Estadoda PararbaSEAC-PBCNPJnIl12.720.413/ooo1-

20 e Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas Prestadoras de SeNiços Gerais da Paralba CNPJnll

24.508.210/0001-53.

Termosem que,

Pedee esperadeferimento.

CampinaGrande/PB,07 de Agosto de 2019.

"'UanneVanessaS.Ventura
GerenteAdministrativa

RG.: 2662711

o
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RESUMO DA PLANILHA ANALrTICA DECUSTOSMENSAL

CATEGORIA QUANTIDADE TIPO DE SALARIO BASE VALOR DO VALOR
DEPOSTOS POSTO MENSAL POSTO MENSAL

Auxiliar de Serviços Gerais 01 44 Horas 1.002,88 2.433,49 2.433,49
(SENAIPatos)

TOTAL ................................................................................................ R$ 2.433,49

ENTÃO:

Para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do pacto inicial acordado entre as partes, com relação
à remuneração e encargos sociais e os preços atuais de mercado, usaremos a fórmula abaixo:

VF = LC-LP

ONDE:
VF - Valor mantenedor do equilíbrio econOmico-financeiro.
LC- Valor calculado pela planilha analítica de custos à época da revisão.
LP- Valor mensal, atual do contrato.

LOGO:
LC= 2.433,49- LP= 2.106,00
VF = 327,49

Valor mensal mantenedor do equlUbrlo econ6mlco-f1nancelro R$ 327,49 (Trezentos e vinte e sete reais e
quarenta e nove centavos).

Campina Grande/PB, 07 de Agosto de 2019.

Atenciosamente,

._"'.Jl.~caçãOde~ ~ 'S. ~ .
41lanneVanessa S. Ventura

GerenteAdministrativa
RG.: 2662711
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1

PRESTAÇÃODE SERVIÇOSDE UMPEZA E
CONSERVAÇÃO PARA ATENDIMENTO

NECESSIDADESDAS UNIDADES DO
SESJ/SENAl/DR/PB, LOCALIZADAS NO

MUNIdPIO DE PATOS-PB:
SESJ/DMA - DIONÍZIO MARQUES DE

ALMEIDA
Rua Manoel Torres, 220 - Jardim Brasil

Patos/PB CEP:58706-510

POSTO DE
TRABALHO 1 15 R$

Campina Grande/PB, 07 de Agosto de 2019.
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Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)
II
IIPatos/F!B'
IIPB000196/2019
1112

ITJIData.de apresentaçãoda.proposta (dia/mês/ano)
IT]IMuriicípio/UF
ITJlAno Acordo, Convençãoou .sentença Normativa em DissídioColetivo
IT]INo. Demesesde execuc;ãOcOntratual

I
I
I
I

Identificação do Servi o -------------------- ------------ ----
Quantidade Total a Contratar (em

Tipo de Serviço Unidade de Medida função da unidade de medida)
----- -- -- ~ ~ --- - - - - - - -- -- - -- - ~ --

se

MÓDUL01:COMPOSIÇAODARf~------
- -

Ilêomposiçãoda ..RemuQera.~o Percentual Valor (R$) 11

A IISalário 1.002,881

IlAdicional NaturnoB
c IIAdicionalde Insalubridade

IlAdicional de Periculosidade

1.002,881

D

I~ntervaloIntrajornadaE
IIIDescansoSemanalRemunerado

U. 11
F

.TPTALDA REMUNERAÇÃO
~~--~~~-~~-----~

MODULO2: BENEFIClOSMENSAISEDIÁRIOS _ __c I

Valór (R$)- - 2 IIBeneffclos Mensáls e Diários. II .
1F===~A==~I~tt=ra~n=sp~o=rt=e==~====================================~II?===================~~

B IIValeAlimentação 20% PAT II 246,401
c IICestaBasica II

2,211D IISegurode Vida em Grupo
15,00IE IIBenefícioOdontologico (CláusulaDécimaQuarta)
4,00 IF IIAuxílioFuneral(CláusulaDécimaSexta)
3.00 IG Ittreinamento

270,611_ ;. TOTAL ~OS BENEFfaos MENSAIS EDiÁRIOS.
~---~-~

MÓDULO3: INSUMOSDIVERSOS
------------- - --- --- ~ - - -------- - ------

3 I~nsumos Diversos II Valor (R$)

II 38,831A IIUniforme/EPI
B IIMaterial de Limpeza
C IIEquip./Utensílios
D IIManutençãoe Depreciaçãode Equipamentos

38,83TOTAL DOSINSUMOS DIVERSOS.
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CONVENÇÃOCOLETlVA DE TRABALHO 2019/2019

NÚMERO DE REGISTRONO MTE:
DATA DE REGISTRONO MTE:
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO:
NÚMERO DO PROCESSO:
DATA DO PROTOCOLO:

PB000196/2019
16/0512019
MR024317/2019
46224.001592/2019-71
1510512019

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.

SINO DAS EMP DE ASSEIO E CONSERVDO EST DA PB SEAC-PB, CNPJ n. 12.720.413/0001-20,neste
ato representado(a) por seu Presidente,Sr(a). LINCOLNTHIAGO DEANDRADE BEZERRA;

E

SINO DOS TRAB NAS EMPRESASPRESTDE SERVGERAIS DA PB, CNPJ n. 24.508.210/0001-53,neste
ato representado(a) por seu Presidente,Sr(a). FABIOKERSONDA SILVAXAVIER;

celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho
previstas nas cláusulas seguintes:

cLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE

As partes fixam a vigência da presente Convet;!~~l~~ de Trabalho no periodo de 01° de janeiro de
2019 a 31 de dezembro de 2019 e a data-base'a . JtaI 01°de janeiro.

cLÁUSULA SEGUNDA _ASRANGÊNCIA \~;).~\i')
A presente Convenção Coletiva de Trabalho ab~a(S) categoria(s) Trabalhadores nas Empresas
Prestadoras de Serviços Gerais, com abrangência territorial em Água Branca/PS, Aguiar/PS, Alagoa
Grande/PS, Alagoa Nova/PS, Alagoinha/PS, Alcantil/PS, Algodlo De Jandalra/PS, Alhandra/PS,
Amparo/PS, Aparecida/PS, Araçagl/PS, Arara/PS, Araruna/PS, Areia De Saraúnas/PS, Areia/PS,
Arelal/PS, Aroeiras/PS, AssunçAO/PS, Bala Da TralçlO/PS, Sananelras/PS, Saraúna/PS, Barra De
Santa Rosa/PS, Sarra De Santana/PS, Barra De sae Miguel/PS, Bayeux/PS, Belém Do Srejo Do
Cruz/PS, Belém/PS, Bernardino Satlsta/PS, Boa Ventura/PS, Boa Vista/PS, Bom Jesus/PS, Bom
Sucesso/PS, Sonito De Santa Fé/PS, SoquelrlO/PS, Borborema/PS, Srejo Do Cruz/PS, Srejo Dos
Santos/PS, Caaporl/PS, Cabaceiras/PS, CabedelO/PS, Cachoeira Dos índios/PS, Cacimba De
Areia/PS, Cacimba De Dentro/PS, CacimbaS/PS, Caiçara/PS, Cajazelras/PS, Cajazeirinhas/PS, Caldas
SrandlO/PS, Camalaú/PS, Capim/PS, Caraúbas/PS, Carrapateira/PB, Casserengue/PS,
Catingueira/PS, Catolé Do Rocha/PS, Caturité/PS, Conceiçlo/PS, CondadO/PS, Conde/PS,
Congo/PS, Coremas/PS, Coxixola/PS, Cruz Do Esplrito Santo/PS, CubatUPS, Culté De
Mamanguape/PS, Cuité/PS, CuitegUPS, Curral De Cima/PS, Curral Velho/PS, DamilO/PS,
Desterro/PS, Diamante/PS, Dona Inês/PS, Duas Estradas/PS, Emas/PS, Esperança/PS, Fagundes/PS,
Frei MartinhO/PS, Gado Sravo/PS, Guarablra/PS, Gurinhém/PS, Gurjlo/PS, Ibiara/PS, Igaracy/PS,
Imaculada/PS, Ingl/PS, ltabaiana/PS, ltaporanga/PS, ltapororoca/PS, Itatuba/PS, Jacaraú/PS,
Jericó/PS, Joio Pessoa/PS, Joca Claudino/PS, Juarez Tivora/PS, JuazeirinhO/PS, Junco Do
SeridólPS, Juripiranga/PS, Juru/PS, Lagoa De Dentro/PS, Lagoa Seca/PS, Lagoa/PS, Lastro/PS,
Livramento/PS, Logradouro/PB, Lucena/PS, Mie D'Agua/PS, Malta/PS, MamanguapelPS,
Manalra/PS, MarcaçlO/PS, MarUPS, Marlzópolis/PS, Massaranduba/PS, Mataraca/PS, Matlnhas/PS,
Mato Grosso/PS, Maturéla/PS, Mogeiro/PS, Montadas/PS, Monte Horebe/PS, Monteiro/PS,
Mulungu/PS, Natuba/PS, NazarezlnhO/PS, Nova Floresta/PS, Nova Olinda/PS, Nova Palmeira/PS,
Olho D'Água/PS, OlivedOS/PS, Ouro VelhO/PS, PararUPS, Passagem/PS, Patos/PS, Paulista/PS,
Pedra Sranca/PS, Pedra Lavrada/PS, Pedras De Fogo/PS, Pedro Régis/PS, PiancólPS, PlcullPS,
PUar/PS, PUOes/PS,PilOezinhOS/PS,Pirplrltuba/PS, PltimbU/PS, PoclnhOS/PS,Poço Dantas/PS, Poço
De José De Moura/PS, Pombal/PS, Prata/PS, Princesa Isabel/PS, Puxlnanl/PS, Queimadas/PS,
Qulxaba/PS, Remlglo/PS, Rlachlo Do Sacamarte/PS, Riachlo Do Poço/PB, RiachlO/PS, Riacho De
Santo AntOniO/PS, Riacho Dos Cavalos/PS, Rio Tinto/PS, Salgadinho/PS, Salgado De Slo Félix/PS,
Santa Cecilia/PS, Santa Cruz/PS, Santa Helena/PS, Santa Inês/PS, Santa Luzia/PS, Santa Rita/PS,
Santa Tereslnha/PS, Santana De Mangueira/PS, Santana Dos Garrotes/PS, Santo André/PS, Slo
Bentlnho/PS, Slo Bento/PS, Slo Domingos Do Carirl/PS, Slo Domingos/PS, Slo Francisco/PS, Slo
Joio Do CaririlPS, Slo Joio Do Rio Do Peixe/PS, Slo Joio Do TIgre/PS, Slo José Da Lagoa
Tapada/PS, Slo José De Caiana/PS, Slo José De Espinharas/PS, Slo José De Piranhas/PS, 510
José De Princesa/PS, Slo José Do Sonfim/PB, Slo José Do Srejo Do Cruz/PS, Slo José Do
SabugilPS, Slo José Dos Cordeiros/PS, Slo José Dos Ramos/PS, Slo Mamede/PS, 510 Miguel De
Taipu/PS, Slo Sebastilo De Lagoa De Roça/PB, Slo Sebasülo Do Umbuzelro/PS, Slo VICente Do
Serldó/PS, Sapé/PS, Serra Sranca/PS, Serra Da Raiz/PS, Serra Grande/PS, Serra Redonda/PS,

www3.mte.gov.brlsistemas/mediador/ResumolResumoVisualizar?NrSoIicil:acao=MR02431712019
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Serraria/PS, SertlozlnhO/PS, SobradO/PS, SoIAnea/PS, Soledade/PS, Sossêgo/PS, Sousa/PS,
SumA/PS, Tacima/PS, Taperol/PS, Tavares/PS, Teixeira/PS, TenóriolPB, TriunfO/PS, Ulraúna/PB,
Umbuzeiro/PS, Várzea/PS, VieirOpolls/PS, Vista Serrana/PS e ZabelêlPS.

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO
PISO SALARIAL

cLÁUSULA TERCEIRA - PISONORMATIVODA CATEGORIA

GRUPO I

R$ 1.002,88 (Um mil e dois reais e oitenta e oito centavos)

1 Artiflce
2 Atendente de Praça
3 Aux. de Refrigeração
4 Auxiliar de carpintaria
5 Auxiliar de carrego e descarrego
6 Auxiliar de controle de veirulo
7 Auxiliar de coveiro
8 Auxiliar de Cozinheiro
9 Auxiliar de encanador
10 Auxiliar de higiene
11 Auxiliar de jardinagem
12 Aux~l~arde labor~tório ~'\t
13 AUXIliarde lactáno ..~t. -.
14 Auxiliar de limpeza IJ''ê :..{~;~)':".:I",
15 Auxiliar de limpeza em instalações salllt6rià'S\@~usojúblico ou coletivo
16 Auxiliar de serviços gerais '" "A"
17 Auxiliar de transbordo ~~
18 Auxiliar operacional
19 Caldeireiro
20 Coletivo e coletor de resíduos em instalações sanitárias de uso público ou coletivo.
21 Continuo
22 Copeiro
23 Coveiro
24 Despenselro
25 Embalador
26 Empacotador
27 Entregador de Periódicos
28 Gazeteiro
29 Instalador de Equipamentos eletro-eletrônico
30 Lavadeira
31 Lavador de carro
32 Limpador de caixa d'agua
33 Maqueiro
34 Offlce boy
35 Operador de centro de distribuição
36 Operador de estadonamento
37 Operador de foto-copiadora
38 Operador de guarda volumes
39 Passador
40 Preparador de exportação e coletor de lixo ou gari
41 Servente de limpeza
42 Trabalhador de Campo e Agroperuárlo
43 Tratador de animais
44 Vestuarista
45 Zelador

GRUPO II

R$ 1.022,04 (Um mil e vinte e dois reais e quatro centavos)

1 Agente funerário
2 Agente social
3 Agente socioeducativo
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2 Supervisor administrativo
3 Tratador de animais silvestres
4 Técnico em manutenção predial

Mediador· Extrato ConvençAo CoIeliva

GRUPO IX

R$ 1.564,99 (Um mil quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos)

Operador de máquinas

GRUPO X

R$ 1.882,26 (Um mil oitocentos e oitenta e dois reais e vinte e seis centavos)

Motorista categoria "B"

R$ 2.216,88 (Dois mil duzentos e dezessels reais e oitenta e oito centavos)

1
2

Motorista munidpal, intermunidpal
Motorista até 15 toneladas

R$ 2.224,20 (Dois mil duzentos e vinte e quatro reais e vinte centavos)

1 Motorista de Bltrem
2 Motorista de Carreta

R$ 2.648,76 (Dois mil seiscentos e quarenta e oito reais e setenta e seis centavos)

Motoristainterestadual

GRUPO XI

No Imblto da admlnlstraçio pública dlreta e Indlreta, fundaç6es e autarquias, quando os
editais de IIcltaçio trouxerem Impllclto ou explícitos a contratação de empresa tercelrlzada
para a contratação de mio de obra, Inclusive contratações através de OS •s, ONG' s, OCIP' 5
e outras smllares que possam ser a prestação, caracterizada como sendo de locaçio de mio
de obra e tercelrlzaçio.

Assistente Operadonal Administrativo Nível I (44 horas 2.350,00
semanais)
Assistente Operadonal Administrativo Nivel II (44 horas 1.510,00
semanais)
rouivlsta Nível Suoerior 44 horas semanais 2.35000

Apoio Escolar 959 O
Assistente ODeradonal Administrativo Nível III 1.3098

www3.mte.gov.br/sistemaslmediadorlResumolResumoVisualizar?NrSoUcitacao=MR024317/2019
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!AsSistentede Recursos Humanos 1.30980
~ssistente Soda'-130 horas semanais) 1.54666
[Auxiliar de Farmáda 1.011 2
B1omédlco-C40horas semanais) 1.54666
osturelro 1.011 2

Enfermeiro 30 horas semanais 1.456 O
Enfermeiro Auditor (30 horas semanais) 1.54666
Enfermeiro de Seauranca do Trabalho 1.54666
Enaenheiro de Seouranca do Trabalho 30 horas semanais 2.000 O
Farmaceutico (30 horas semanais) 1.529,05
Faturista 1.30980
FISioteraoeuta 30 horas semanais 1.54666
onoaudlólooo(30 horas semanais) 1.546 66

Mensaoeiro 1.011 27
j'1édico (por olant30 de 24 horas) 2.00000
Nutridonista 30 horas semanais 1.546,66
Odontóloao (30 horas semanais) 1.54666
Psicólooo 40 horas semanaiS) 1.54666
écnico de Enfermaaem (40 horas semanais) 1.011,27
écnico de Laboratório 40 horas semanais 1.011 27
écnico de Radiolo!!ia (24 horas) 1.61328
écnico de Seauranca do Trabalho 1.51056
écnico em TI 1.30980

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pactuam as partes convenentes que as funções de telefonista e
Ascensorista terão carga horária máxima de 6 horas diárias e 15 minutos de intervalo.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os trabalhadores abrangidos por essa ConvençãoColetiva de Trabalho,
cujas funções estiverem sujeitas a adldonal de Insalubridade ou periculosidade, farão jus na forma da
Lei.

PARAGRAFO TERCEIRO - Os empregados Recepdonistas que exercerem concomitantemente a
função de Intérprete farao jus à gratificação de 30% (trinta por cento) calculado sobre o salário da
função de recepdonista, enquanto durar O efetivo exercído da função de intérprete.

PARÁGRAFO QUARTO - No Imblto da admlnistraçio pública dlreta e Indlreta, quando os
editais de licitação trouxerem as previsões funcionais de "Assistente Operadonal
Administrativo Nível I", Arquivista nível superior, as trabalhadores que forem contratadas para
esta função farão jus ao salário mensal de R$ 2.457,40 (dois mil quatrocentos e cinquenta e
sete reais e quarenta centavos) com carga horária de 44 horas semanais.

PARÁGRAFO QUINTA- No Imblto da administração pública dlreta e Indlreta, quando os
editais de licitação trouxerem as prevls6es funcionais de "Assistente Operacional
Administrativa Nível II"os trabalhadores que forem contratados para esta função farao jus ao salário
mensal de R$ 1.579,01 (um mil quinhentos e setenta e nove reais e um centavos) com carga
horária de 44 horas semanais.

PARÁGRAFO SEXTO - No Imblto da administração pública dlreta e Indlreta, quando os
editais de IIcltaçio trouxerem as prevls6es funcionais de "Assessor de Apoio Nível I Superior e
Nivel II Intermediária" Na área Juridlca, as trabalhadores que forem contratados para esta função
farao jus ao salário mensal de R$ 4.740,47 (quatro mil setecentos e quarenta reais e quarenta
e sete centavos) e R$ 2.320,72 (Dois mil trezentos e vinte reais e setenta e dois centavos)
Respectivamente, com carga horária de 44 horas semanais.

PARÁGRAFO SETlMO- Os empregados que exercem a função de operador de monitoramento
alocados fora da sede da empresa, farão jus a gratificação de 6% (seis par cento), cujo percentual
será aplicado sobre o salário da categoria.

PARAGRAFO OITAVO- Os empregados contratados para trabalho em regime de tempo pardal
receberão salário propordonal à sua jomada, em relação aos empregados que cumprem, nas mesmas
funções, tempo Integral, utilizando-se para fins de cálculo o divisor Igual a 220 (duzentas e vinte)
horas.

PARÁGRAFO NONO - As empresas abrangidas por esta convenção quando forem contratadas pelo
seguimento de Condominlos Residendais (Horizontais, Verticais e Hoteleiros), Comerciais
(Empresariais e Misto), Administradoras de Condomínios e Shopping Centers, os profissionais que
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forem utilizados e/ou contratados para execução daquela contratação farão jus aos benetídos (Plano
Familiar e Benefício Sodal) previstos na Convenção Coletiva firmada pelos Sindicatos SINTEG e
SECOVI, em substituiç:io aos benetídos (Plano Odontológico e Auxilio Funeral/Incapaddade
permanente) previstos nesta Convenção Coletlva.

REAJUSTES/CORREÇOES SALARIAIS

cLÁUSULA QUARTA - REAJUSTES SALARIAIS

Fica concedido e/ou garantido aos empregados que percebem salários adma do piso da categoria
profissional, um reajuste salarial a partir de 1° (primeiro) de janeiro de 2019, no percentual de4,57%
(quatro virgula cinquenta e sete por cento), aplicados aos salários praticado no mês de janeiro de
2018.

PARAGRAFO PRIMEIRO.- Os trabalhadores que exercem funções não mendonadas nos parágrafos
e grupos descritos na CLAUSULATERCEIRA terão reajuste salarial a partir de 10 de janeiro de
2019, no percentual de 4,570/0 (quatro virgula cinquenta e sete por cento) aplicado sobre o
salário praticado no mês de janero/2018.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Fica garantido que em caso de modificação da política salarial do Governo
ou perdas salariais, as partes convenentes poderão a qualquer tempo, voltarem a negociar
objetivando a reposição dessas perdas.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Nos reajustes acima estabelecidos, induem-se as antedpações, perdas e
outras demais correções salariais, decorrentes da legislação oficial e Acordos adotados no período de
1° de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018.

PARÁGRAFO QUARTO: Os reajustes previstos nesta convenção deverão ser implantados na folha de
pagamento do mês subsequente a homologaç:io da presente CCT, e as diferenças retroativas, nos 03
meses subsequentes, deverão ser quitadas em 03 três parcelas iguais e sucessivas.

PAGAMENTO DE SALÁRIO - FORMAS E PRAZOS

cLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

Os salários dos empregados serão pagos em espéde, durante o expediente de trabalho ou mediante
crédito em conta corrente dos empregados, até o 050 (quinto) dia útil, bancário, do mêssubsequentea
execução dos serviços, não sendo computado o sábado como dia útil para fins de contagem.

PARÁGRAFO PRIMEIRO- As empresas fomecerão aos seus empregados comprovantes de
pagamento salarial, discriminando títulos pagos e seus respectivos valores, bem como descontos
efetuados, podendo tal fomecimento ocorrer de forma eletrônica, através de site, e-mail ejou
qualquer outro melo de comunicaç:io virtual.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Ficam autorizadas as empresas a procederem descontos de falta ao serviço
ejou os pagamentos das horas extras realizadas em um mês na folha do mês subsequente.

cLÁUSULA SEXTA - DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS

As empresas que efetuam pagamento de verbas salariais por meio de depósito bancário, ficam isentas
de colher a assinatura do empregado no respecti~o redbo de pagamento, servindo como prova cabal
e sufiaente o comprovante de depósito bancáno, na conta do empregado, devendo sempre ser
fomedda obrigatoriamente a dlscriminaç:io.

PARÁGRAFO ÚNICO: No caso de pagamento de férias com 130 salário é obrigatória a assinatura do
empregado no redbo, salvo quando disponível tal documento através de melo eletrônlco.

OUTRAS NORMAS REFERENTES A SALÁRIOS, REAJUSTES, PAGAMENTOS E
CRITÉRIOS PARA CÁLCULO

www3.mte.gov.brlsistemaslmediador/ResumolResumoVisualizar?NrSolicllaC80=MR02431712019
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cLÁUSULA SÉTIMA - ENCARGOS SOCIAIS, PREVlDENCIÁRlOS E TRABALHISTAS

Visando assegurar a exequibilidade dos contratos de Prestação de Serviços pelas Empresas
contratadas junto ao tomador, garantindo a adimplênda dos Encargos Sodals e Trabalhistas, fica
convencionado que as Empresas do seguimento abrangidas por essa CCT,ficam obrigadas a praticar o
percentual mínimo de Encargos Sodais e Trabalhistas de 85,370/0 (oitenta e dnco virgul~trlntae .sete
por cento), conforme planilha de cálculo, abaixo descrita. Os órgllos da Admlnlstraç:io Publica Dlreta
ou Indireta Federal, Estadual e Municipal, visando preservar a dignidade do trabalho, criar condições
próprias à efidente à realização dos serviços prestados e assegurar os benefídos diretos dos
trabalhadores, conforme acórdão TCU nO. 775/2007, deverão fazer constar seus Editais de
Lidtação, seja qual for à modalidade, o percentual de Encargos Trabalhistascomo documento
essencial a toda e qulguer modalidade de IIdta* .....slu>ena de nulidade do certame,....ta1
~IMIIW. nos Art. 611-A da CLT.

ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

MÓDULO 4: ENCARGOSSOCIAIS E TRABALHISTAS

4.1 Encargos prevldenclárlos e FGTS
A INSS (art. 22, I, Lei 8.212/91)
B SESI ou SESC (art. 30, I, Lei 8.036/90)
C SENAI ou SENAC (Decreto 2.318/86)
D INCRA (arts. 10 e 20, DL nO1.146/70)

(art. 15, Lei nO9.424/96 e art. 1° §
E Salário educação 10, Decreto 6.003/06)
F FGTS (art. 15, Lei nO8.030/90)
G Seguro addente do (art.22, II,Lei nO8.212/91 e Anexo

trabalho V, Decreto 6.957/09)
H SEBRAE (Lei 8.029/90)

Percentual
20,00%
1,50%
1,00%
0,20%

2,50%

8,00%

3,00%

Valor (R$)

0,60%
TOTAL 36.800/0

4.2 130Salário e Adicionai de férias
A 130Salário - (art. 70,VIII, CF)

Percentual
8,33%

Subtotal 8.330/0
C Incidênda do submódulo 4.1 sobre 13° Salário e

Adidonal de férias
3,07%

TOTAL 11.400/0

Submóclulo 4.3 - Afastamento Maternidade
4.3 Afastamento Maternidade
A Afastamento maternidade - (art. 131, III, CLT)
B Inddênda do submódulo 4.1 sobre afastamento

matemidade

Valor (R$)Percentual
0,75%

0,28%

TOTAL 1.030/0

Submódulo 4.4 - Provlslo para Resclsio
4.4 Provlsio para Resclslo
A Aviso prévio indenizado
B Incidênda do FGTSsobre aviso prévio Indenizado
C Multa do FGTSdo aviso prévio indenizado
D Aviso préviO trabalhado - (TCU)
E Incidênda do submódulo 4.1 sobre aviso prévio

trabalhado
F Multa do FGTSdo aviso prévio trabalhado (lN 02)

TOTAL

Percentual
2,81%
0,22%
0,40%
1,94%

0,71%

5,00%
11,080/0

Valor (R$)

Submódulo 4.5 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
4 5 Composição do Custo de Reposição do Profissional 0/0
• Ausente
A Férias e terço constltudonal de férias (lN OS/2017)
B Ausênda por doença - (art. 131, IU, CLT)
C Licença paternidade - (art. 70,XIX, CF)
D Ausêndas legais - (art. 473, CLT)
E Ausênda por addente de trabalho - (art. 131, CLT ele 0,36%

art. 27, Decreto nO89.312/84)
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12,10%
3,86%
0,06%
1,94%
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F Outros 0,00%
Subtotal 18,32%

G Inddêncla do submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição 6,74%
TOTAL 25,06%

Quadro - resumo - Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas
4 ProvlsAo para Resclsllio Percentual
4.1 Encargos prevldenclários e FGTS 36,80%
4.2 130 salário + Adicionai de férias 11,40%
4.3 Afastamento maternidade 1,03%
4.4 Custo de resosão 11,08%
4.5 Custo de reposição do profissional ausente 25,06%
4.6 Outros 0,00%

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 85,37%

Valor (R$)

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AuxlLlOS E OUTROS
ADICIONAL DE HORA-EXTRA

cLÁUSULA OITAVA - HORAS EXTRAS

As horas extras laboradas por cada empregado serão calculadas pelo empregador, mensalmente,
mediante apuração do total de horas efetivamente trabalhadas pelo empregado durante o período de
01 (um) mês, deduzindo-se o total de 220 (duzentos e vinte) horas mensais.

PARÁGRAFO PRlMEIRO- As horas extras serão pagas pelos empregadores com O acrésdmo de
50% (dnqüenta por cento) sobre o valor da hora normal, quando laboradas em dias uteis (induslve
sábados). As horas extras serão pagas pelos empregadores com O acréscimo de 100% (cem por
cento) sobre o valor da hora normal, quando laboradas em feriados e{ou dias previstos para folgas.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os empregados que laborarem em jornada de 12 (doze) horas diárias,
mediante escala de serviço de dias alternados, bem assim aqueles que laborarem em jornada de
07h20, mediante escala de serviço tipo 5 x 1, não terão direito ao benelido do pagamento de
domingos e feriados em dobro, por possuírem direito a repouso mais prolongado.

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

cLÁUSULA NONA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Fica assegurado o pagamento do adicional de insalubridade nos percentuais estabeleddos na
legislação em vigor, desde que apurada as condições de trabalho, por meio de laudos peridals, que
poderão ser emitidos por Peritos contratados pelo Sindicato ProfiSSional, pela empresa ou pela
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, sendo apenas devido enquanto perdurarem as
condições particulares de trabalho.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Assegura-se, ao trabalho executado em hospitais, dínlcas, postos de
saúde, laboratórios e ambulatórios, o adicionai de insalubridade no percentual de 20% (vinte por
cento) sobre o salário mínimo sem os acrésdmos resultantes de gratificações, prêmios ou
participações nos lucros da empresa.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Na rede hospitalar onde haja internação e tratamento de doenças
infectocontagiosas, o grau de insalubridade aplicado será o máximo, O percentual de 40% (quarenta
por cento) sobre o salário mínimo.

PARÁGRAFO TERCEIRO -Considerando as pecullartdades do exercido da função de Maqueiro nos
hospitais da rede pública, fica estabeleddo que o percentual devido a título de Insalubridade a esses
profissionais será de 40% (quarenta por cento), percentual esse que será devido ao trabalhador a
partir do efetivo pagamento pela contratante dos serviços.

PARÁGRAFO QUARTO: O percentual de Insalubridade estabeleddo no caput será devido ao
empregado, quando da efetiva concessão deste percentual pelo tomador dos serviços à Empresa
contratada.

PARÁGRAFO QUINTO: Em caso de não cumprimento da obrigação prevista no caput pelo
contratante dos serviços, as respectivas representações se obrigam a fazer gestões perante os
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órgãoS/entidades lidtantes e contratantes no sentido de atenderem a este dlsp?sitivo, induslve
impugnando os atos convocatórios que, porventura, não contemplem essa previsão, bem como
tomando todas as medidas necessárias à preservação do respectivo direito.

PARÁGRAFO SEXTO: A Empresa se obriga a comunicar aos sindicatos convenentes a situação
descrita no parágrafO segundo, bem como que ofidou ao contratante as obrigações descritas no
presente, os quais promoverão as medidas necessárias objetivando o cumprimento da obrigação
descrita no caput.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A empresa poderá reduzir o percentual do indicado no caput, sempre que o
empregado deixe de exercer essa função, sem que isso seja considerado redução de direito, tendo em
vista o Principio da Preservação do Emprego, bem como em razão de que o adidonal será apenas
enquanto o trabalhador esteja sujeito as condições insalubres.

PARAGRAFO OITAVO - Em virtude da Sumula 448 do TST, fica criada no GRUPOI da Clausula
Terceira a função especifica de 'auxlllar de limpeza em Instalações sanitárias de uso público ou
coletlvo· e 'coletor de resíduos em instalações sanitárias de uso público ou coletívo", sendo
assegurado a tais empregados que atuam com higlenização de instalações sanitárias de uso público
ou coletlvo, de grande drculação, e a respectiva coleta de lixo, o pagamento de. adidonal de
insalubridade em grau máximo, inddlndo o disposto no anexo 14 da NR 15 da portana do MTE nO
3214/78.

PARÁGRAFO NONO - A caracterização e classificação da Insalubridade, segundo as normas do
Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perída a cargo de Médico do Trabalho registrados no
Ministério do Trabalho.

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

cLÁUSULA DÉCIMA - ADICIONAL DE PERlCULOSIDADE

Fica assegurado a todos os empregados que exerce atividades ou operações perigosas, o adidonal de
periculosidade nos percentuais previstos em Lei, assim também consideradas as normas emitidas pelo
Ministério do Trabalho e Emprego sobre medicina e segurança do trabalho.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um
adidonal de 30% (trinta por cento) sobre o piso salário da categoria, sem os acrésdmos resultantes
de gratificações, prêmios ou partldpações nos lucros da empresa.

PARAGRAFO SEGUNDO - A caracterização e dasslficação da periculosidade, segundo as normas do
Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perída a cargo de Médico do Trabalho registrados no
Ministério do Trabalho.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O adicional de periculosidade, criado pela Lei 12.997, de 18 de junho de
2014, correspondente a 30% do salário do empregado, apenas será considerado como devido, à
partir da publicação da Norma Regulamentadora que será editada pelo Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE).

AJUDA DE CUSTO

cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DESPESAS COM MOTORISTAS

As empresas fornecerão aos seus empregados motoristas, abrangidos por esta convenção, quando
estes realizarem viagens, os seguintes valores de diárias: a) Diárias dentro da Grande João Pessoa -
R$ 15,00; b) Diárias fora da Grande João Pessoa - sem pernoite - R$ 25,00; com pernoite: R$
60,00.

PARAGRAFO PRIMEIRO - As empresas fornecerão aos seus ajudante de rota, abrangidos por esta
convenção, quando estes realizarem viagens, os seguintes valores de diárias: a) Diárias dentro da
Grande João Pessoa - R$ 12,00; b) Diárias fora da Grande J030 Pessoa - sem pernoite - R$ 20,00;
com pernoite: R$ 50,00.

PARAGRAFO SEGUNDO - Quando os motoristas e os ajudantes de rota não realizarem diárias e
ficarem apenas em sobreaviso na sede das empresas, receberão de seus empregadores o vale
alimentação correspondente a R$ 14,00 (quatorze reais) ou a refeição em substitução.

PARÁGRAFO TERCEIRA - Os valores das diárias fixadas adma não têm natureza salarial, nem se
Incorpora à remuneração do benefidário para qualquer efeito e, terá sua aplicação nos contratos
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celebrados a partir da vlgênda deste instrumento;

PARÁGRAFO QUARTA - O valor pago a título de diária não constitui base de inddêncla de
contribuiç2io prevldenciária, do fundo de garantia por tempo de serviço e ou tributaç2io de qualquer
espéde, sendo pagas para fins de alimentação e/ou hospedagem;

PARÁGRAFO QUINTO - No valor da diária com pemoite, encontra-se contemplada a Indenização de
todas as despesas de alimentaç2io e hospedagem realizadas pelos trabalhadores abrangidos por esta
convenção, Indusive o custeio de despesas com mesmo objeto que é determinado pela Lei. 13.103,
de 02/03/2015;

AuxiLiO ALIMENTAÇÃO

cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VALE ALIMENTAÇÃO

fica convendonada o direito de todos os trabalhadores contemplados por esta convenção coletiva,
exceto os do Grupo X e os ajudantes de rota do Grupo V, o direito ao recebimento de VALE
AUMENTAÇÃO, podendo a empresa optar pelo cumprimento desta dausula mediante a opção de
fornedmento de uma das seguintes formas: a)fornedmento deTICKETs AUMENTAÇÃO; b)
Fornecimento de REFEIÇÃO ln natura; c) Fornecimento de CESTA BASICA_

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caso a empresa opte pelo fornedmento do TICKETs AUMENTAÇÃO
deverá fazê-lo no valor total mensal de R$ 308,00 (trezentos e oito reais), que corresponde a 22
(vinte e dois), considerando-se cada um deles no valor fadai de R$ 14,00 (quatorze reais). A
dlstríbuíção será realizada no máximo até o dia 15 do mês seguinte, sendo facultado às empresas
descontar do valor dos TICKETs os dias em que o empregado tenha faltado ao serviço, sendo
justificada ou não a falta.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso a empresa opte pelo fornecimento da CESTA BÁSICA deverá
contemplar o fornecimento dos seguintes Itens e quantidades obrlgatórlas:1Kg Sal
refinado; 01 Kg farinha de mandioca; 05 pctsflocão de milho; 02 biscoitos cracker; 02
biscoitos marla; 02Kg café 250g; 04Kg macarrio; 03 Kg feljio; 02Kg leite em p6; 05Kg
açúcar; 01Lt óleo de soja; 01 doce de goiaba 6009r; 01 vinagre; 02 fiambre de 3209; 04
sucos em p6 35g;06Kg arroz parborlzado; 01 extrato de tomate; 02 sardinhas; 01
margarina 500g; 02 latas de milho verde; 01 tempero alho e sal 300g; 01 tempero colorai;
01 tempero cominho; 01 creme de leite ••

PARAGRAFO TERCEIRO - Caso a empresa opte pelo fornecimento de REFEIÇÃO poderio tê
las fomeddas diretamente pelo órgão tomador dos serviços, bastando que se faça constar dos
respectivos contratos a delegação da obrigação ao órgão ou posto de serviço.

PARAGRAFO QUARTO - Para os trabalhadores do Grupo X e os ajudantes de rota do Grupo V, caso
já recebam vale atírnentação, provenientes de editais de licitações em vigor, tal benefício não será
suprimido.

PARAGRAFO QUINTO - As empresas descontarão de seus empregados 20% (vinte por cento) do
valor mensal de vale aumentação, propordonal ao que for concedido ao trabalhador, qualquer que
seja a modalidade da concessão, de acordo com o Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.

PARAGRAFO SEXTO - A concessão prevista no caput, não será concedida nos dias em que o
empregado estiver em gozo de férias, auxilio doença ou addente de trabalho, além do mais as
empresas descontarão dos seus empregados a referida concessão em qualquer dia de falta ao
trabalho.

PARAGRAFO SETIMO - Os empregadOS que trabalharam em regime de escala 12 x 36 receberão a
respectiva concessão somente para os dias efetivamente trabalhados. A razão de R$ 12,00 (doze
reais) por dia trabalhado.

PARAGRAFO OITAVO - fica desobrigada do fornedmento, previsto no caput, as empresas
prestadoras de serviços, nos casos em que o tomador do serviço, mantenha em dependências própria
ou terceirizada o fornedmento de refeição nas formas permitidas pelo PAT e, Indua os trabalhadores
da empresa CONTRATADA.

PARAGRAFO NONO - A concessão do benefído dtado no caput desta dáusula, serão válido para os
Contratos de Prestaç2io de Serviços contados da data de vigência da Convenção Coletlva de 2018. As
empresas cujos contratos tenham sua vigênda anterior a referida Convenç2io Coletlva, deverão, no
ato de prorroqação ou renovação, ter os custos da concessão do benefído absorvidos pelas
Contratantes, atravês de Reajuste e ou Repactuação Contratual, afim de manter o Equilíbrio
Econômico financeiro do contrato primitivamente firmado e não auferir prejuízos ao trabalhador.
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AuxiLiO TRANSPORTE

cLÁUSULA DÉCIMATERCEIRA - VALE-TRANSPORTE

Desde que solidtado por escrito pelo interessado e satisfeitas as exigências previstas no Art. 7° do
Decreto nO. 95.247/87, que regulamenta a Lei nO. 7.619/85, as Empresas fomecerão vale transporte
a todos os seus empregados, exdusivamente para os seus deslocamentos residênda-trabalho e vice
versa.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para os empregados benefidados com vale-transporte, será realizado o
desconto de 6% (seis por cento), inddente sobre o salário base do trabalhador, na forma da lei.

PARÁGRAFO SEGUNDO- Nos períodos de afastamentos do empregado de suas atividades
fundonais, por qualquer motivo, indusive por atestados médicos ou INSS, este não fará jus ao
recebimento do benefído do vale transporte durante o período de sua ausênda do trabalho, por
inexistênda de deslocamentos do trabalhador no percurso resldênda-trabalho.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Nas ddades onde fundonar o sistema de vale-transporte eletrônlco e
visto que o prazo mínimo de disponibilidade dos valores depositados, junto às operadoras de vale
transporte eletrônlco, é de 48 horas, as Empresas deverão efetuar os depósitos referente ao valor dos
vale-transporte, estabelecido nesta dáusula, em prazo sufidente que garanta o direito do
recebimento do benefído antes do dia do trabalho do empregado.

PARÁGRAFO QUARTO - Os empregadores depositarão mensalmente, junto às empresas que
operam o sistema de vale-transporte eletrônico, valores sufidentes e exdusivos, referente aos vale
transporte, para o deslocamento do empregado residência- trabalho e vice-versa.

PARÁGRAFO QUINTO - Quando do lançamento dos créditos pelas empresas, caso constate que o
empregado não tenha utilizado a totalidade dos valores creditados em seu cartão de recarga, fica
autorizado às empresas realizarem apenas a complementaç2io dos valores necessários ao
deslocamento do mês subsequente, haja vista a natureza jurídica do benefído. Nestes casos, o
desconto do trabalhador deve permanecer limitado aos 6% de seus rendimentos, ou, caso se credite
valores inferiores à estes, que tal desconto não exceda o valor do crédito.

PARÁGRAFO SEXTO - No caso de extravio, perda e dano do cartão magnético de vale transporte, o
empregado será responsabilizado pelas despesas com a substituiç2io do mesmo.

PARÁGRAFO SÉTIMO - No caso de desligamento do empregado, o mesmo obriga-se a devolver os
vales transporte propordonal aos dias de trabalho ao período, sob pena de desconto na resdsão do
contrato.

PARÁGRAFO OITAVO - A dedaração falsa ou uso indevido do vale - transportes constituem falta
grave, sujeito à demissão por justa causa.

AuxiLiO SAÚDE

cLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - BENEFICIO ODONTOLóGICO

As empresas abrangidas por esta Convenção Coletiva de Trabalho concederão o benefído
odontológico para todos os seus empregados, cujo custeio se dará integralmente por parte do
empregador, com mensalidade per capta no valor de R$ 15,00 (quinze reais), que garantirá a
cobertura básica do Rol de Procedimentos aplicável aos planos odontológicos, divulgado pela Agência
Nadonal de Saúde Suplementar - ANS.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O Benefído Odontológico previsto na presente dáusula NÃo constitui
verba de natureza salartal e o seu custeio não é obrigatório para os empregados com contrato de
experiênda.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O empregado poderá Indulr os seus dependentes no Benefício
Odontológico, assumindo o pagamento integral da mensalidade dos seus dependentes, devendo os
valores correspondentes serem descontados em folha de pagamento, mediante autortzação prévia e
por escrito do empregado, nos termos da Súmula 342, do Tribunal Superlor do Trabalho.
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PARÁGRAFO TERCEIRO: Fica estabelecida multa de R$ 100,00 (cem reais), por empregado, para a
empresa que não realizar a Contrataçlio do Plano Odontológico, esta multa será aplicada a cada mês
até que se cumpra a obríqação. O valor da multa será devidaem favor do Sindicato Profissional.

PARAGRAFO QUARTO-O Benefício Odontológico será Implantado dlretamente pelo
SINTEG/PB em suas dependências, provendo os trabalhadores com a assistência
odontológica prevista, ou através de empresa tercelrlzada para tal fim, e para tanto os
valores descritos no caput desta clausula deverão ser depositados dlretamente na conta do
SINTEG até o dia 10 de cada mês_

PARAGRAFO QUINTO - A concessão do benefício citado no caput desta dáusula, será
compulsoriamente Implementado em todos os Contratos de Terceirizaçlio de Serviços e Editaisque
sejam veiculados e contratados a partir da hornoloçaçâo desta Convenção Coletlva. Também será de
aplicaçlio compulsória nasrepactuações públicas ou privadas. As empresas cujos contratos
tenham sua vigência anterior a referida Convenção Coletiva, deverão, no ato de prorrogação ou
renovaçlio ou repactuaçlioinduir os custos deste benefício "ptantlhas de custos e formaçlio de preços'
eis que devem ser absorvidos pelas Contratantes.

PARÁGRAFO SEXTO -Os pagamentos previstos no caput desta dausula ocorrerão a partir das
repactuações realizadas, contudo, caso sejam realizadas repactuações com efeitos retroativos, nestas
situações, o SINTEG/PB fará jus aos valores previstos retroativamente.

AuxíLIO DOENÇA/INVALIDEZ

cLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - GARANTIA PROVISÓRIA DO EMPREGO DO ACIDENTADO

AO empregado vitimado por addente de trabalho será assegurada garantia de emprego pelo prazo de
12 (doze) meses após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção de
auxílio-addente.

AuxíliO MORTE/FUNERAL

cLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - AUXILIO FUNERAU INVALIDEZ PERMANENTE

Em caso de morte do empregado ou sua incapacitação definitiva para o trabalho, esta última
comprovada pelo órgão prevldenciário, o beneficiário receberá o valor único de R$ 1.000,00 (um mil
reais) que será pago à vista pelo SEAC, para custeio de despesas com o funeral e com ou com a
tnabíhtação permanente do trabalhador.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:O benefício deverá ser requerido pelo dependente principal, reconhecido
pelo INSS, em até trinta dias após o óbito ou a comprovação da íncapadtação definitiva.

PARÁGRAFO SEGUNDO:Nao serão admitidos requerimentos de concessão do benefício formulados
após o trigésimo dia do óbito do empregado ou da confirmaçlio de sua Incapadtaçlio pelo INSS.

PARÁGRAFO TERCEIRO:A admíntstração do benefído mencionado no caput da presente cláusula
será de responsabilidade do SEAC-PB, cabendo a todas as empresas abrangidas por sua atuação o
cus_teio, o que será feito mediante o recolhimento compulsório, até o dédmo dia útil de cada mês, por
meio de depósito Identificado em favor do Sindicato Patronal, do valor de R$ 4,00 (Quatro reais) por
empregado, perante (Banco: CEF Agenda: 0036 Conta corrente: 2418-0 CNPJ:12.720.413/0001-
20),e será tomando por base, para fins de cálculo, o número de empregados constante da lista de
empregados de cada empresa, da SEFIP e da folha de pagamento, que deverão ser mensalmente
encaminhadas ao SEAC-PB para fins de atualizaçlio cadastral.

PARÁGRAFO QUARTO: É de responsabilidade das empresas manter atualizadas as Informações
relativas ao seu quadro de pessoal perante o SEAC-PB, Induslve no que se refere ao número de
empregados e a listagem de nomes, podendo o fornecimento do benefído ser exigido do sindicato
patronal somente para aqueles empregados constantes daquele rol, e em caso de omissão das
empresas, estas é que deverão ser compelidas ao pagamento do referido benefído.

PARÁGRAFO QUINTO: A empresa que, no ato do requerimento de concessão do benefído
asslstendal familiar, estiver Inadimplente, seja pela ausência de recolhimento do valor devido, seja
pelo seu recolhimento a menor, será responsável perante o empregado ou qualquer de seus
benefldários, a custear todas as vantagens conferidas pelo §10, em dobro, pelo tempo ali
espedficado.
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PARÁGRAFO SEXTO: O requerimento do benefído poderá ser feito diretamente pelo empregado ou,
no caso de óbito, pelos entes especificados no caput desta dáusula, diretamente junto ao SEAC-PB
que adotará todas as providências necessárias a garantir ao benefidário à percepção das vantagens
abrangidas pela assistência familiar.

PARÁGRAFO SETIMO: Em todas as planllhas de custos e editais de lidtações deverá constar a
provisão financeira para cumprimento deste benefido, a fim de que seja preservado o equilíbrio
financeiro.

PARÁGRAFO OITAVO: O serviço sodal estabeleddo na presente dáusula não possui natureza
salarial. Nao obstante, o recolhimento da verba, pelas empresas, para o seu custeio é de caráter
compulsório, tendo em vista a natureza eminentemente assistencial.

PARÁGRAFO NONO: Sempre que necessário, o SEAC-PB poderá solldtar às empresas a
apresentaçlio das guias de recolhimento devidamente quitadas ou os comprovantes de depósito
bancário Identificado, além dos documentos necessários à veriflcaçlio do efetivo número de
empregados da empresa abrangidos por esta convenção,

PARÁGRAFO DÉCIMO: As empresas poderão exigir do SEAC-PB a emissão de redbo de quitação em
relação aos valores mensalmente recolhidos para os fins a que se destina a presente dáusula, que
terá força liberatória geral em relação ao período ali espedficado.

PARÁGRAFO DECIMO PRIMEIRO: Fica estabelecida multa de R$ 50,00 (dnquenta reais), por
empregado, para a empresa que não realizar os pagamentos previstos nesta dausula, esta multa será
aplicada a cada mês até que se cumpra a obrigação. O valor da multa será devldaem favor do SEAC.

AuxíLIO MATERNIDADE

cLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - GARANTIA PROVISÓRIA DO EMPREGO DA GESTANTE

A empregada gestante, excetuando-se aquelas cujo contrato de trabalho seja por tempo determinado
e aquelas que se encontrem no curso do período de aviso prévio, fica assegurada a garantia no
emprego no período compreendido desde a confirmação da gravidez até 05 (cinco) meses após o
parto, salvo quando a demissão se der pelos motivos elencados no Art. 482 da CLT ou por inidativa
da empregada, mediante pedido de dispensa.

SEGURO DE VIDA

cLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - SEGURO DE VIDA

As empresas farão, em favor de seu empregado seguro de vida com coberturas de morte natural,
morte addental e Invalidez por addente, cada cobertura no valor de RS 15.000,00 (quinze mil reais),
exceto suicldio, Independentemente do local ocorrido, devendo ser descontado do salário do
fundonário 50% (dnqüenta por cento) do valor prêmio do seguro, respeitando-se o limite máximo de
desconto de R$ 5,00 (cinco reais).

PARÁGRAFO ÚNICO - Fica convendonado ao empregado em aceitar ou não o Seguro de Vida,
devendo este, caso não queira gozar do benefício, manifestar-se por escrito, através de documento
formal devidamente assinado pelo trabalhador, até 10 (dez) dias úteis após homologaçlio da presente
Convenção Coletlva de Trabalho. Nos casos em que o trabalhador decida por não aceitar os benefícios
oriundos garantidos pelo Seguro de Vida em Grupo, a empresa fica sem responsabilidades
indenlzatórias ao empregado ou seus dependentes e herdeiros nos casos de addentes de quaisquer
natureza onde o trabalhador fique Impossibilitado de trabalhar permanente ou temporariamente, bem
como, em casos de óbito do mesmo.

OUTROS AuxíLIOS

cLÁUSULA DÉCIMA NONA - OUTROS CONVÊNIOS

O SINTEG/PBmanterá convênios com farmácias, supermercados e outros, os quais terão como
finalidade à aqulsiçao de produtos, pelos integrantes da categoria profissional, mediante pagamento
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posterior, quando da oportunidade do recebimento de salário, desde que inexistente qualquer
acrésdmo nos preços dos produtos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO· O SINTEG/PBremeterá aos empregadores, até o dia 25 (vinte e cinco)
de cada mês, a relação dos empregados benefidários dos convênios e valores, devendo os
empregadores, repassarem ao SINTEG/PB, até o 100 (dédmo) dia útil do mês subsequente ao mês
do desconto, o total dos descontos efetuados; As empresas que não cumprirem o prazo adma
estipulado repassarão os valores descontados acrescidos da devida atualização monetária.

PARÁGRAFO SEGUNDO· Na hipótese de término do contrato de trabalho ficará o EMPREGADOR de
informar ao SINTEG/PBno prazo de 24 horas, após o início do Aviso Prévio para que a entidade
possa fornecer os valores pendentes de Convênios e outros a serem descontado no termo da resdsão
de Contrato de Trabalho, sob pena de ser responsabilizado pelo adimplemento de valores não
descontados dos empregados.

CONTRATO DE TRABALHO - ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDADES
DESLIGAMENTO/DEMISSÃO

cLÁUSULA VIGÉSIMA· RESCISÃO CONTRATUAL

O pagamento das parcelas constantes do Instrumento de resdsão ou redbo de quitação deverá ser
efet;uado no prazo da lei vigente. No ato das rescisões dos contratos de trabalho, os empregadoresse
obngam a entregar aos fundonários, mediante recibo, os seguintes documentos: a) 04 vias do Termo
de Resdsão de Contrato de Trabalho; b) Extrato Analítico do FGTS de todo o período do contrato de
trabalho; C) CTPS atualizada; d) Requerimento do seguro desemprego; e) Guia de Recolhimento da
multa sobre o FGTS; f) Atestado de Saúde Ocupadonal Demlssional; g) Aviso Prévio do Empregador
ou Empregado (em caso de pedido de demissão);h) Chave de conectividade Sodal; I) Comprovante
de depóSito ou transferência bancáría do valor da quitação da resdsão;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os empregadores poderão efetuar, até 72 horas após o término do prazo
previsto no art. 477, §6°, o pagamento das verbas devidas em virtude da resdsão de contrato de
trabalho, aos empregados cujos domldlios situem-se fora da Grande João Pessoa ficando
dispensados o pagamento da multa prevista no Art. 477, §80 da CLT. t

ESTÁGIO/APRENDIZAGEM

cLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - APRENDIZ

O percentual de aprendizagem de no mínimo 5%, previsto no art. 429 da CLT - que deve ser o
aplicado em relação às funções que demandam formação profisSional.

PARAGRAFO PRIMEIRO- Ajustam os Sindicatos Convenentes que as empresas da categoria estarão
atendendo plenamente a função e a obrigação emergentes do art. 129 da CLT, na medida em que
contratarem a quantidade de jovens aprendizes prevista em lei utilizando como base de cálculo o
número de trabalhadores que atuam exclusivamente nas ativldades administrativas internas.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os entes públicos que contratarem os serviços terceirizados, são os
responsáveiS por fazerem cumprir, no ato da contratação dos serviços terceirizados, a observânda
das cotas destínadas a aprendizagem, devendo os editais lidtatórios e/ou cartas convites,
contemplarem esta situação, sob pena de responsabilização exdusiva do órgão pelas infrações e
consequêndas legais advindas.

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

cLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - PESSOA COM DEFICIÉNCIA

Em face das dificuldades para contratação pessoas com defidênda, seja pela falta dessas pessoas no
mercado de trabalho, seja pela dificuldade de locomoção, seja pela falta de formação profissional,
valor dos salários, especifiddades das funções do setor de asseio e conservação (limpeza e circulação
nos ambientes) além da necessidade de, em muitos casos, ter que operar equipamentos, bem como

www3.mte.gov.brlsistemaslmediador/ReswnolResumoVisualizar?NrSolicitacao=MR02431712019

2210512019 Mediador· Extrato Convençlo CoIetiv1I

pelo fato das atlvidades de prestação de serviços serem executadas na sede do contratante (tomador
de serviço), Impossibilitando assim, que a empresa prestadora proplde condições adequadas de
trabalho para os portadores de defidênda, habilitada ou reabilitada, o parâmetro para inddênda do
percentual legal será o dimensionamento em relação as atividades administrativas.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Ajustam os Sindicatos Convenentes que as empresas da categoria estarão
atendendo plenamente a função e a obrigação emergentes do art. 429 da CLT, na medida em que
contratarem a quantidade de defidentes prevista em lei utilizando como base de cálculo o número de
trabalhadores que atuam exclusivamente nas atlvidades administrativas Internas.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os entes públicos e empresas privadas que contratarem os serviços
tercelrizados, são os responsáveis por fazerem cumprir, no ato da contratação dos serviços
tercelrizados, a observânda das cotas destinadas aos defidentes, devendo os editais lidtatórios etou
cartas convites, contemplarem esta situação, sob pena de responsabilização exdusiva do órgão pelas
Infrações e consequênoas legais advlndas.

OUTROS GRUPOS ESPECiFICOS

cLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - QUANTIDADE DE ENCARREGADO

Deverá estar previsto nos Editais de lidtações promovidas pela Administração Pública, bem como para
contratações junto a empresas privadas, que será adotada a relação de encarregado(s) para cada
quantidade de empregados lotados em um mesmo endereço de trabalho. Ficando acordado pelas
parte convenentes o seguinte:

a) De 01 (um) a 10 (dez) empregados = 01 encarregado.

b) Entre 11 (onze) e 30 (trinta) empregados = 02 encarregados.

c) A partir de 31 (trinta um) empregados será adotada a relação de mais um encarregado para cada
30 (trinta) empregados.

OUTRAS NORMAS REFERENTES A ADMISSÃO, DEMISSÃO E MODAUDADES DE
CONTRATAÇÃO

cLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DISPENSA POR JUSTA CAUSA

As empresas se obrigam, em caso de dispensa por justa causa, fornecer aos empregados
comunicação contendo os motivos ensejadores do afastamento, sob pena de não o fazendo, por
presunção, ser caracterizada a dispensa imotivada.

cLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - MULTA DO ART. 9"DA LEI N° 7.238/84 E LEI N° 6.708179

O empregado dispensado, sem justa causa, no período de 30 (trinta) dias que antecede a data de sua
correção salarial, ou data base, de que trata o artigo 90 da Lei nO 7.238/84 e Lei nO 6.708/79,
nãoterão direito à indenização ou adidonal equivalente a um salário mensal, na hipótese da ruptura
do vínculo empregatído, ter havido em decorrênda do término do contrato entre a EMPRESA
TERCEIRlZADA e a CONTRATANTE, devidamente comprovado, em virtude da tiplddade da atlvldade
de tercelrização de serviços, em que a Iniciativa do término do contrato de trabalho não decora da
vontade do empregador.

PARÁGRAFO ÚNICO - O tempo do aviso prévio, quando indenizado não repercutirá para os efeitos
da multa adidonal prevista no Art. 90 da Lei nO. 6.708/79 e Lei nO. 7.238/84.

RELAÇÕES DETRABALHO - CONDiÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE
PESSOAL E ESTABILIDADES

TRANSFER~NCIA SETORlEMPRESA

cLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - TRANSFERÉNCIA
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O empregador, obrigatoriamente, dentificará o empregado por escrito, no prazo máximo de 72
(setenta e duas) horas, as mudanças de local de trabalho.

22I05I2019

OUTRAS NORMAS REFERENTES A CONDiÇÕES PARA O EXERCíCIO DO TRABALHO

cLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - BENEFICIÁRIOS

São benefidários deste negócio jurtdíco os empregados abrangidos nas representações sindicais, na
base territorial dos Sindicatos dos Empregados, na conformidade do diSposto no art. 611 da CLT, que
trabalham para as Empresas cuja dasse econômica é representada pelo Sindicato Convenente
Empregador, excetuando-se aqueles trabalhadores que forem contratados para as atividades
fundonais da própria empresa, (art. 511 da CLT), ou nelas exerçam ainda que como empregados
atividades correspondente a profissão liberal (Lei nO7.316/85). t

JORNADA DE TRABALHO - DURAÇÃO, DISTRIBUiÇÃO, CONTROLE FALTAS
DURAÇÃO E HORÁRIO '

cLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - BANCO DE HORAS

Com o fito de permitir a operadonalização do preconizado, no parágrafo segundo do Art. 59 da CLT
alteração introduzida pelo Art. 60 da Lei nO. 9.601, de 21 de Janeiro de 1998, publicada no DOU. de
22.01.98, os empregadores Instltulrllo "BANCO DE HORAS· para todos os seus empregados.

COMPENSAÇÃO DE JORNADA

cLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - COMPENSAÇÃO DO BANCO DE HORAS

O ~crésdmo salarial decorrente do labor em sobre jornada será dispensado pelos empregados que
obtiverem subseqüente diminuição correspondente em sua escala normal de trabalho desde que a
~ompensação seja procedida no período máximo de 01 (um) ano, contado a partir da' realização da
Jornada extraordlnároa, e que o excesso de horário seja inferior a 220 (duzentas e vinte) horas
quantidade de horas mensais fixadas pela convenção coletlva. '

PARÁGRAFO PRIMEIRO -Na hipótese de ruptura do contrato de trabalho sem que tenha havido a
compensação Integral da jornada extraordinária, fará o empregado jus ao pagamento das horas
extras não compensadas, calculadas sobre o valor da remuneração na data da resdsão.

PARÁGRAFO SEGUNDO -Na hipótese de ruptura do contrato de trabalho sem que tenha havido a
compensação integral da jornada extraordinária e em que os empregados forem submetidos a aviso
prévlo trabalhado, este período poderá ser utilizado para realização da compensação.

CONTROLE DA JORNADA

cLÁUSULA TRIGÉSIMA - JORNADA DE TRABALHO

A quantidade de horas para os trabalhadores regidos por esta Convenção Coletiva de Trabalho será de
192 (cento e noventa e duas) horas mensais efetlvamente trabalhada, mantendo-se o coefidente de
220 (duzentos e vinte horas) para todos os fins de apuração do valor (salário/hora)

PARAGRAFO PRIMEIRO -Fica ajustado, consoante o permissivo preconizado no art. 7°, indso XIII,
da Constituição Federal, que os empregadores poderão adotar, além da jornada normal de 8 (oito)
horas diárias, as seguintes escalas de serviço: 12 x 36 horas, 5 x 1, 5 x 2, ou qualquer outras escalas
de serviço, desde que respeitada a jornada máxima de 12 (doze) horas, por dia trabalhado.

PARAGRAFO SEGUNDO -Na escala de serviço de jornada no regime de 12 x 36 (doze horas de
trabalho por trinta e seis horas de descanso), quando da não concessão do Intervalo intrajornada o
empregador deverá realizar a Indenlzação do Intervalo na forma do Art. 71 § 40 da Consolidação das
Leis do Trabalho.
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PARAGRAFO TERCEIRO -Na escala de serviço de jornada no regime de 12 x 36 (doze horas de
trabalho por trinta e seis horas de descanso), poderá ser concedido O intervalo intrajomada de apenas
30 minutos, desde que o empregador conceda ao trabalhador uma das seguintes contrapartidas: a)
pagamento da Indenlzação de 30 minutos nos termos do art. 71,§40 ; b) Redução do tempo total da
jornada diária de trabalho em 30 minutos;

PARAGRAFO QUARTO - Os empregados que trabalharem mediante cumprimento de escala do tipo
12 x 36, compreendendo 12 horas de labor, seguidas de 36 horas de descanso, nos meses de 31 dias
onde a carga horária mensal alcança o total de 192 horas efetivamente trabalhadas, não farão jus a
percepção de horas extras, tampouco serão obrigados à compensação de horas meses de 30 dias em
que a carga horária mensal não atingir às 190 horas efetivamente trabalhadas.

PARAGRAFO QUINTO -Na hipótese de peculiaridade de serviços a serem executados, e{ou
atendendo às conveniêndas do tomador do serviço, os empregadores poderão conceder Intervalos
para repouso ou alimentação superiores a 02 (duas) horas, satisfazendo a presente disposição a
exigência contida no art. 71 da CLT.

PARAGRAFO SEXTO - Para os trabalhadores que exercem a função de operador de estadonamento
do projeto ZONA AZUL trabalharão em regime de 30 horas semanais (6 horas diárias), dois
expedientes com intervalo para almoço.

PARAGRAFO SÉTIMO - Ficam as empresas autorizadas a contratar empregados na condição de
horista, para laborar aossábados, domingos, feriados, faltas, folgas, férias, eventos, substituição em
intervalo intrajornada e em casode necessidade de prorrogação de jornadas de trabalho, e
substituições eventuais em postos de trabalho.

OUTRAS DISPOSiÇÕES SOBRE JORNADA

cLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - DOMINGOS

Os empregados que trabalharem em regime de escala de trabalho do tipo 5 x 1 e 5 x 2,
obrigatoriamente, gozarão, no mínimo, um descanso coinddente com o dia de Domingo, a cada
período de 07 (sete) semanas.

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR
CONDiÇÕES DE AMBIENTE DE TRABALHO

cLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - EPrS E ATlVlDADES INSALUBRES

Como forma de garantir todos os direitos trabalhistas e a saúde ocupadonal do trabalhador, fica
convendonado que nos Editais elaborados pela Administração Pública, Federal, Estadual e Munidpal
Dlreta ou Indireta, para contratações dos serviços de Umpeza, Asseio e Conservação, e ainda de
quaisquer outros tipos de serviços que por sua atlvidade, peculiaridade ou local de execução previsto
em Legislação ou nesta CCT, gerem qualquer tipo de adidonal, deverá constar dáusula de exigênda
de realização de Visita Técnica pela empresa lidtante, para que seja levantada a necessidade de uso
de EPI's adequados a saúde e segurança do empregado.

PARAGRAFO ÚNICO - Os Órgãos Públicos Federais, Estaduais, Munldpais, das administrações
diretas, Indireta, empresas públicas, fundações, sodedades de economia mista e autarquias, ao
promoverem lidtações públicas com escopo de contratação de mão de obra tercelrizada dos
profissionais regidos por esta Convenção Coletiva de Trabalho, deverão, com antecedênda necessária,
apresentarem juntamente com o editai o LTCAT- Laudo Técnico de Condições de ambiente de
Trabalho, na forma da Legislação em vigor, a fim de transparecer com exatldão os meios e condições
à que serão submetidos os trabalhadores contratados, viabilizando o dimensionamento adequado dos
adidonais e encargos que Inddirão sobre a folha de pessoal que prestará os respectivos serviços.
Compete ao SINTEG/PB na condição de sindicato laboral, a obrigação de fazer cumprir as exigências
deste parágrafo, dando a máxima publiddade.

UNIFORME

cLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - FARDAMENTO
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Os ~mpregadores fornecerão aos seus em rserviço: 02 (duas) camisas, 02 (duas) calça: eeg~dtS, :nualmente, quando exigido pelo tomador do
PA ' um par de sapatos.

RAGRAFO PRIMEIRO - Em caso de traeste arcará com as despesas de custo e~ via do fardamento por dolo ou culpa do empregado
pagamento. o novo fardamento, mediante desconto em folha d~

PARÁGRAFO SEGUNDO - O extravio do f dreiterada, Implicará em dispensa com justa ar amento por dolo ou culpa do empregado de forma
, causa do empregado. '

PA~GRAFO TERCEIRO - Obrigam-se os emtérmlno do contrato de trabalho facult nd pregados a devolver o fardamento na oportunidade do
proceder ao desconto do valor co":espond.ad o-se ao empregador, na hipótese da não devoluçãoI o ao custo do fardamento. '

EXAMES MÉDICOS

cLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - EXAME MÉDICO

Fica~ ~stendldos a todos os empre ados ab .os díreltos previstos na NR-17 fi~and rangld~s por esta Convenção Coletlva de Trabalho - CCT
exames: a) periódicos; b) de retomo aootr~~~?~t?na) da realização por parte dos empregadores do~o, c e mudança de função ed) demisslonal.

ACEITAÇÃO DE ATESTADOS MÉDICOS

cLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - ATESTADO MÉDICO

As .~mpresas obrigam-se a aceitarem o .emltldo fornecido pelo SUS _ Sistema Únf;e~ados ~édICOS justificativos da ausênda ao serviço
con.star no atestado o código de Classificaç~o ~ t Saud~ ou estabelecimento conveniado, devendo
assinatura, sobre carimbo, do médico ' d n emaaonal de Doenças - ao respectivo, CRM e
do trabalho. ' o peno O de afastamento, bem como a data do afastamento

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O em r48 horas após a ausênda ao traba~h~:~~ ~:er! a~resentar o atestado médico no prazo máximo de, ' a e esobrigar o empregador a aceitá -lo

PARAGRAFO SEGUNDO - Quando o e· •deste será a prioridade para emissão do~r;;t~~~~r dls~~~er de serviço médico próprio ou credendado,
PARÁGRA os m ICOSJustificativos de ausênda ao serviço.

. FO TERCEIRO - Conforme o Art 473ao serviço sem prejuízo do salário. I _ at . da CL",:, o empregado poderá deixar de comparecer
cônjuge: ascendente, descendent~, irmão é0~2 (dois) dias, consecutivos em caso de faledmento do
dependenda econômica; II _ até 03 (três dias pessoa q.ue, dedar.ada em sua CTPS, viva sob sua
(dnco) dias, em caso de nascimento de fil~ consecutIVOS, em ~Irtude de casamento; III - por 05o, no decorrer da primeira semana.

LIBERA - RELAÇOES SINDICAIS
ÇAO DE EMPREGADOS PARA ATlVIDADES SINDICAIS

cLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXT.A - UBERAÇAO DE DIRIGENTES SINDICAIS

As empresas liberação sem prejuízos do r .~artICIPa~em de cursos, reuniões do sindicato ~~blmento de salário os dirigentes sindicais para
Sl~d~o Imlnlmo 01 (um) e no máximo 03 (três) d?;es~?S'"taté 15 (qul~ze) dias no ano, intercalados

ca por empregador para cada evento. s, Iml ando-se a liberação a 01 (um) dirigente

CONTRIBUIÇOES SINDICAIS

cLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA -LABORAL - CONTRIBUIÇAO DE DESPESA DE CAMPANHA SALARIAL
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A ContribuiçãO de despesa de campanha salarial laboral, se constitui em deliberação de
Assembleia Geral Extraordinária da categoria profissional, e é fixada peíos trabalhadores,
conforme abaixo discriminado no percentual de 4% (quatro por cento) do salário normativo no

mês de AbriV2019 !!II de Maio/2019.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Mediante aprovação da assembleia geral, o sindicato publicará edital
assegurando o direito de oposição dos trabalhadores, não filiados ao Sindicato Laboral, ao
pagamento da ContribuiçãO de despesa de campanha salarial laboral em benefício do
sindicato, que deverão se manifestar, por escrito na sede do Sindicato laboral, em até 10 (dez) dias

após a pUblicação do edital.
PARÁGRAFO SEGUNDO: A publicação deverá ser feita no mesmo jornal que convocou a
assembleia de aprovação da pauta de reivindicação, no prazo de 10 (dez) dias contados do
protocolo do instrumento normativo na Superintendência Regional do Trabalho.

PARÁGRAFO TERCEIRO: As nomlnatas dos seus empregados que forem fornecidas pelas
empresas por força do aqui estabeleddo tem o fim único e exdusivo de verificação da
correção do cumprimento do previstO nesta cláusula, sendo, portanto, vedado, o sindicato
profissional utilizar-se das mesmas para qualquer outra finalidade, parcela ou direito, sob pena de

nulidade do procedimento que assim promoverem.
PARÁGRAFO QUARTO: O valor assim descontado pelas empresas deve ser recolhido por
estas, di reta e separadamente, à entidade que assina o presente Instrumento, nos percentuaiS ali
definidos em seus valores correspondentes até o dia 15 do mês subsequente à efetivação do
mesmo, na conta bancária da entidade sindical beneficiada cujo número será fornecido
através de documento ofidal de cada entidade sindical. O comprovante de recolhimento
deverá ser encaminhado pelas empresas no mês do recolhimento, junto com a relação nominal

dos trabalhadores.
PARÁGRAFO QUINTO: O não recolhimentO no prazo estabelecido no parágrafO quinto
implicará acrésdmo de juros de 1% (um por cento) ao mês e multa de 10 % (dez por cento), sem

prejuízo da atualização de débito.
PARÁGRAFO SEXTO: Esta dáusula é inserida na CCT a pedido do sindicato profissional a
quem deverá ser diredonado qualquer questionamento quanto à mesma.

PARÁGRAFO SÉTIMO: O sindicato profissional que firma o presente compromete-se a
reembolsar todo e qualquer valor que alguma empresa seja condenada a restituir ao

trabalhador por conta desta cláusula.

cLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA _CONTRIBUIÇAo ASSISTENCIAL PATRONAL

Considerando o previsto no art. 611-A da CLT, prevalecerão sobre a lei todos os pontos objetos de
Acordo ou convenção Coletiva, ressaltados as vedações previstas no art. 611-B; Considerado que o
art. 611-B não veda a estipulação de contribuição decorrente de Convenção Coletiva para toda
acategoria econômica, diante disso prevalece o negociado sobre o legislado; Assim por deliberação da
Assembleia Geral do Sindicato patronal de acordo com o disposto no art. 8°, indso m da constituição
Federal, todas as empresas que exercem atlvidades representadas pelo Sindicato das empresas
deAsselo e conservação do Estado de Paralba, recolherão em favor do Sindicato Patronal, e diante
gula a ser fomedda por este, a CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL, para a assistência a todos e não somente

a assodados, conforme estabeleddo na seguinte tabela.

1. Empresas até 250 empregados - 1/2 Piso da categoria;

2. Empresas com mais 250 empregados - 1 Piso da categoria;

PARÁGRAFO PRIMEIRO _ Para as empresas filiadas ao SEAC-PB e que estejam com suas
mensalidades assodatlvas devidamente quitadas será concedido desconto de 50% (dnqüenta por
cento) sobre os valores previstos no caput da presente cláusula.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O não pagamento da Importânda prevista no caput, no prazo de 30
(trinta) dias contados da data do registro da presente Convenção na SRTE/PB, ensejará a emissão de
Duplicata de Serviços e respectivo protesto e, ainda, o ajulzamento de Ação Executiva, conforme

dellberaç30 na Assembleia da categoria.
PARÁGRAFO TERCEIRO _ As empresas que forem constituídas após a data da presente Convenção,
deverão proceder ao pagamento de contribuições no mês subseqüente ao seu registro na JUCEP.
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FO QUARTO • Em caso de nã .~:~~a no caput da presente cláusula po~e;:=~I~m:nto da Contribuição Confederatlva Patronal

nmento do inteiro teor da mesma. r ln ícatc Patronal recorrer à via Judiciai, para o

cLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA· CONTRIBUiÇÃO CONFEDERATlVAPATRONAL

As empresas abrangidas pelo representa~a~:I~r c~rrespondente a 1,0 % (um po~1í~:n~~o~alre~olherão a titulo de Contribuição Confederativa
.r ImItado ao mínimo de R$ 1.00000 .0 va .or do capital sodal da empresa, ficando esse

~eals).o valor da contribuição será re~olhi~~um moi reais) e ao máximo de R$ 15.000,00 (quinze mil
de m~lo/2018 e Setembro/2018 tudo de ac p~r boleto bancário em duas parcelas iguais nos meses
emais normas legais. r or o com o Art. 8°, Indso N, da Constituição Federal e

PARÁGRAFO ÚNICO- OS atrasos no
~a;:::~!O de multa de 2% (dois por cent~):~ur~~ ~:f~i(mento dessa contribuição, ensejará no. um por cento) ao mês, além da correção

OUTRAS DISPOSIÇOES S -c . OBRE RELAÇAO ENTRE SINDICATO E EMPRESA

LAUSULA QUADRAGÉSIMA - CERTIFICADO DE REGULARIDADE DESITUAÇÃO SINDICAL

Visando o dev dreví .. er as entidades sindicais em z I
ror~d:~:~a e o di~eito dos trabalhadores Insti~u~~O':~~=~c;:,~Priment? da legislação trabalhista,
Art. 124 d o~vençao e em atendimento ao dtsposto no A.t. 60; Constítuíção Federal, e ainda, por
p . a el nO 8.666/93 e suas alte çõ a 611 da CLT, combinado com o
removidas por órgãos da Administra ão • ~ es~ as empresas para partidparem em Uclta ões

deverão, obngatoriamente, apresenta~ ce:~~~d;>~eta, I~dlreta ou contratação por setores PriV;dOS
PARÁGRAFO egulandade para com suas obrigações Sindicais.

SINTEG PRIMEIRO - O Certificado de R ui . .protoc / p~para a empresa solldtante e sirá an;::de de SItuação será emitido pelo SEAC/ PB e
cópias0a~ent~C:~:S7dldO,obrigatoriamente acompa~ha~;~~ ~g~~:~ dde 48 horas útel~ .após a• ocumentos, em onglnals ou

a) Ao SEAC/PB,

1.2. últimos 02 (dois) anos (SEAC/P~); Guia de recolhimento da contribuição sindicai patronal dos

últ' II. Guia de recolhi t d3. Imos 02 (dois) anos (SEAC/PB); men o a contribuição confederativa patronal dos

clausula XVI III. Comprovante de pagamento dos beneficio previsto na

b) Ao SINTEG/PB;

1.2. dos últimos 02 (dois) anos (SI~TE~~~B~~ recolhimento das contribuições assistendals laborais

últimos 03 m_' ii. Gulas de recolhimento de FGTS INSS rei ti3.' ' avoaos

4. últimos 03 meses. iii. Comprovante de pagamento dos salários, relativo aos

clausula XV Iv. Comprovante de pagamento dos beneficio previsto na

PARÁGRAFOSEGUNDO-A
~::UI~~~!~~h~: s::~~o':e~i~~~;~;~~ r:~e!~~~~mn~e~!~~o fl~:1~~~í~~, Eo~~:~~ao P:;~i~~~~oq~:
orrespondente ao domidlio de sua sed~. sentação dos documentos elencados nas alineas "a" e "b",

PARÁGRAFO TERCEIRO- A falta d -
~~~co;-ê~das, carta-~onvite, Tomadasad;~n~AO DE REGULA~.DADE SINDICAL, nos casos de
proce ss m aos SIndIcatos convenentes deço e Pregões, permItirá as demais empresas lidtantes
cláus~I~~ ~~~tónd'o, denundando a Irreguíarlda~~rr;~ul~d~~Ual ou conjunta, que intervenham n~ven onadas. presa Irregular por descumprimento das

PARÁGRAFO QUARTO -Para a ex' .
cada SIndicato no valor de R$ 20,00 ~:~~re~e~~s~e:~~a;dod adma dtado, será cobrado uma taxa por

www3 ' I u O e custeio administrativo
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PARÁGRAFO QUINTO-OS sindicatos se comprometem a envidarem esforçoS no sentido de fazer
constar à apresentação dessa certidão em todos os certames lidtatórios.

OUTRAS DISPOSIÇOES SOBRE REPRESENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO

cLÁUSULA QUADRAGÉSIMAPRIMEIRA - COMISSÃODECONCILIAÇÃO PRÉVIA

Ficam mantidas as CCP'S comissões Interslndlcais de Condliação Prévia prevista do Art. 625- A da
Consolidação das Leis do Trabalho _CLT, conforme a redação dada pela Lei nO.9.958 de 12/01/2000,
composta de representantes TItulares e Suplentes, indicados pelO SINTEGIPB, representante da
categoria dos trabalhadores nas empresas de prestação de serviços gerais da Paraíbae o SEACIPB,
representando as Empresas de Asseio e Conservação, Parques e Jardins, Varrição, Coleta,
Desinfecção, Imunização, Higlenlzação, Desratização e Congêneres, Locação de Mão de Obra,
Treinamento, Seleção de Mão de Obra, Prestadoras de Serviços Gerais, Trabalho TemporáriO, cujo
local da execução dos serviços esteja situado na base deste sindicato, com o objetiVo de tentar a
condliação de conflitos individuais de trabalho envolvendo integrantes das categorias profissional e
económica representadas pelas Entidades de dasse supramendonadas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO _ Todas as demandas de natureza trabalhista na jurisdiÇão da entidade
sindical mendonada neste artigo, serão submetidas previamente as CCP's - comissões Intersindicais
de Condliação Prévia, conforme determina o Art. 625-0 da CLT.
PARÁGRAFO SEGUNDO _ As CCP's _ Comissões Intersindicais de Condliação Prévia poderão
fundonar, também, mediante convênios com entidades sindicais ou entidades intersindicals de
condliação trabalhistas que atuem na base territorial desta convenção, que fornecerão toda a
estrutura administrativa e assessoria jurídica as CCP's - Comissões IntersindicaiS de Condliação
Prévia, ficando as entidades sindicais convenentes autorizadas, por seus respectivOS presidentes,
desde logo, a procederem à celebração dos mendonados convênios.

PARÁGRAFO TERCEIRO _ Os representantes dos trabalhadores e empregadores na comissão
deverão ser membros da Diretoria do SINTEG/PBe SEACIPB, cu pessoal contratado pelas

respectivas entidades sindicai.

cLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - PROCEDIMENTOSEM CERTAMESLlCITATÓRIOS

Deverão os sindicatos convenentes acompanhar os certames lidtatórios, verificando se as empresas
partldpantes apresentaram prova de quitação da contribuição sindical e do recolhimento da
contribuição sindical descontada dos respectivOS empregados, uma vez que assim determina o art.

607 da CLT, sob pena de nulidade do certame.

cLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - LEGITIMIDADEDOSINDICATOPATRONAL

O sindicato dos trabalhadores reconhece o Sindicato das Empresas de Asseio e conservação do Estado
daParaiba, como a única, legítima e competente entidade sindical, que representa a dasse patronal
constituída pelas empresas do segmento de Asseio, conservação, locação de mão de obra e de
limpeza pública, as quais são por ele representadas atlva e passivamente.

DISPOSiÇÕES GERAIS
REGRAS PARA A NEGOCIAÇÃO

cLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA _CONVENÇÃOCOLETlVA NAS LICITAÇÕES PÚBLICAS OU

ADMINISTRATIVAS

Em virtude dos processos lidtatórios serem públicoS, os Sindicatos Laboral e Patronal se
comprometem a remeter representantes qualificados nas aberturas para entregar cópia da Convenção
Coletlva de Trabalho, bem como, sugerir a exigência da Regularidade Sindical dentro dos parâmetros
do Art. 607 da C.L.T., que veda a formalização de contratos com empresas inadlmplentes com

seussindlcatos.
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cLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - FORO COMPETENTE

As controvérsias resultantes da aplicação da presente Convenção Coletiva de Trabalho serão dirimidas
pela Justiça do Trabalho, desde que estejam esgotadas as posSibilidades de conciliação na forma
estabeledda na dáusula desta convenção coletlva de trabalho.

APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO

cLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA - CCT I OBRIGATORIEDADE

As empresas, obrigatoriamente, deverão levar ao conhedmento dos tomadores de serviços, o Inteiro
teor da presente Convenção Coletiva de Trabalho, bem como das variações salariais ocorridas durante
seu período de vigênda.

cLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA - LlCITAÇOES

A partir da assinatura deste Instrumento, as empresas ficam obrigadas a incluir em sua
documentação para lidtações públicas ou contratação por entes privados, cópia desta Convenção
Coletiva de Trabalho, Certidão de Regularidade Sindical, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas,
expedida pela Justiça do Trabalho e Emprego.

cLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA - OBRIGATORIEDADE

Os contratantes de serviços das empresas abrangidas pelo presente Instrumento assegurarão às suas
contratadas, em contrapartida às atlvldades por elas desempenhadas, o correspondente pagamento,
em prazo não superior a trinta dias, contado a partir da data finai do períodO de adimplemento de
cada parcela, a teor das disposições contidas no art. 40, inc. XIV, alínea "a" da Lei nO8.666 de 21 de
junho de 1.993.

PARÁGRAFO ÚNICO - O atraso no pagamento da fatura na forma do caput caracteriza culpa do
Tomador de serviço para fins de sua responsabilidade pelos débitos decorrentes das obrigações
trabalhistas e prevldendárlas das empresas prestadoras de serviço.

cLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA - DATA BASE

Fica acordado entre as partes, para todos os fins de direito e com fulcro no prinápio da livre
negodação, que a data base da Categoria Profissional será vinculada com a data do reajustamento do
salário mínimo.

DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO

cLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA - MULTA

Em caso de descumprimento das obrigações de fazer, fica estabeledda a multa no importe
equivalente a 05% (dnco por cento) do menor piso salarial normativo da categoria profissional, a ser
paga em favor do empregado prejudicado.

OUTRAS DISPOSIÇOES

cLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA - DIA DO TRABALHADOR
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O dia 28 de outubro é consagrado à data comemorativa do "Dia Estadual do Trabalhador em
Empresas de Asseio, Conservaçio e Serviços Gerais·.

cLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA - FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO

Todos os integrantes da categoria profisSional e econômlca, representados pelo SI~!I~~t:~:
SEAC/PB, obrigam-se a cumprir todas as dáusulas e condições da presente convenção
trabalho, facultando-se aos sindicatos convenentes amplo poder de fiscalização.

LINCOLN THIAGO DE ANDRADE BEZERRA
PRESIDENTE

SINO DAS EMP DE ASSEIO E CONSERV DO EST DA PB SEAC-PB

FABIO KERSON DA SILVA XAVIER
PRESIDENTE

SINO DOS TRAB NAS EMPRESAS PREST DE SERV GERAIS DA PB

ANEXOS
ANEXO I-CCT

ANEXO II-CCT

~(EQE)

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério do Trabalho e Emprego
na Intemet. no endereço http://www.mte.gov.br.
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