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ANEXO 

  

PROPOSTA COMERCIAL 

PREGAO PRESENCIAL N° 11/2021 PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVICO N° 82/2021 

OBJETO: Contratac&éo de empresa especializada na prestagdo de servicos de limpeza, asseio e conservagaéo em ambiente 

escolar e predial, com disponibilizag&o de sistema :eletrénico para controle e gestao dos servicos, mao de obra, saneantes 

domissanitarios, materiais e equipamentos necessarios para sua execucdo. 

DADOS DA EMPRESA LICITANTE 

RAZAO/DENOMINAGAO SOCIAL: LOCAL SETE SERVIGOS DE PAISAGISMO EIRELI 

REPRESENTANTE LEGAL: VICTORIA CRISTINA BASILIO ALVES 

  

  

  

  

  

  

  

  

      
CPF: 382.327.758-82 |RG: 39.733.951-3 
ENDEREGO: LGO 
CEP: | FONE: | CELULAR: FAX: 
E-MAIL: |CNPJIME: 
  

DECLARAMOS, expressamente, que nos sujeitamos e aceitamos todas e quaisquer exigéncias estabelecidas no Edital de 
Pregdo Presencial n° 11/2021 e seus respectivos Anexos, inclusive normas, prazos e garantia, quando houver, tendo a 

presente proposta a validade de 60 (SESSENTA), contados da data designada para a sua apresentacgao. 

DECLARAMOS, sob as penas da lei, que os servicos ofertados atendem a todas as especificacdes do Anexo | — Termo de 

Referéncia do Edital de Pregao Presencial n° 11/2021 e normas pertinentes ao objeto licitado. 

DECLARAMOS que os precos ofertados contemplam todos os custos, diretos e indiretos, referentes ao objeto licitado. 

     

  

TABELA NO PADRAO CADTERC: 

. Valor 

i Mensal (R$) 

Dx (2). 
Periodicidade 

“Manha - 

    
  

  

  

  

  

  

  

  

              
  

        

      

na Tarde. Noite rugada ee, eee 

Areas internas — pisos acarpetados Sim Sim Sim R$ 6,47 521 R$ 3.368,92 

Areas internas — pisos frios Sim Sim Sim RS 6,47 | 7.047,10 | R$ 45.568,34 

Areas internas ~ oficinas Sim Nao N&o RS 3,23 110 R$ 355,64 

Areas internas —com espagos livres — saguao/ Sim sim sim RS 4,85 383, R$ 1.857,92 
hail/salao 

Areas internas — sanitarios Sim Sim Sim RS 7,91 570,3 R$ 4,510.85 

Areas externas — pisos pavimentados Sim sim Nao R$ 323] 550 | R$ 1.778,22 
adjacentes/contiguos as edificacées 

Areas externas — varrigéio de passeios e arruamentos | Sim Sim Nao R$ 0,67] 4.140,00 | R$ 2.772,64 

Areas externas — patios e areas verdes — alta - . ss 
frequéncia Sim sim Nao R$ 0,61 460 RS 281,51 

\idros internos e externos — sem exposicao ao risco Sim Sim Nao RS 2,02 | 1.305,82 | R$ 2.638,68 

Vidros internos e externos — com exposigao ao risco . _ ~ 
: Sim Sim Na R 2,1 2.876,68 |R .208,2 *SEMESTRAL mn ° 8 6 $ 6.208,20 

Total Mensal| R$ —_ 69.340,92 

Total Anual (R$)| R$ _832.091,00 

Areas internas — almoxarifados Sim Nao Nao R$ - 2,88 4120,7 RS 347,03 
  

Total Mensal| RS 347,03 

Total Anual (R$)| RS 4.164,40 
  

     





  

  

Total Geral Mensal (R$) | R$ 69.687,95 
  

  Total Geral Anual/Total Global (R$) | R$ 836.255,40 
  

Santana de Parnafba/SP, 23 de Dezembro de 2021. 

ASSINATURA DO(A) REPRESENTANTE LEGAL 

NOME DO(A) REPRESENTANTE LEGAL: VICTORIA CR 

RG n° 39.733.951-3 

  

[12.260.812/0001-55) 
i LOCAL SETE 
SERVICOS DE PAISAGISMO EIREL| 

LRG DOMINGOS JORGE VELHO, 92 
SANTANA DE PARNAIBA-SP 

        

 



   



  

ANEXO I1.1 

MEMORIA DE CALCULO - RESUMO 

       SALARIO TOTAL M " RS 1.253,07 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

ENCARGOS SOCIAIS R$ 848,37 
VALE TRANSPORTE R$ 171,82 
VALE REFEICAO R$ 403,00 
CESTA BASICA R$ 118,63 
ASSISTENCIA SOCIAL FAMILIAR SINDICAL R$ 9,74 
AUXiLIO CRECHE R$ 10,29 
BENEFICIO NATALIDADE R$ 3,93 
AUXiLIO ACIDENTE DE TRABALHO R$ 5,00 
UNIFORMES E EPIs R$ 70,00 
MATERIAL DE LIMPEZA / EQUIPAMENTO R$ 340,00     

  

| R$ 3.233,84 

  

  

  

AUXILIAR DE VALORES PARCIAIS - CATEGORIA PROFISSIONAL: LIMPEZA DIURNO 
  

  

B.D.I. - Beneficios e Despesas Indiretas para servicos de 

  

  

  

      
limpeza: 18,89% 

Valor mensal: R$ 3.844,79 
Valor hora: R$ 20,09 
Quantidade hora/més: 191,40     

Santana de Parnafba/SP, 23 de Dezembro de 2021. 

      ka ASSINATURA DO(A) REPRESENTANTE LEGAL 
NOME DO(A) REPRESENTANTE LEGAL: VICTORIAC ISTNABASILIO A ’ 
RG n° 39.733.951-3 

Fe ans er/nnn, Fa 
f LOCAL SETE 
SERVICOS DE PAISAGISKO EIRELI 

LRG DOMINGOS JORGE VELHO, 92 » 
| SANTANA DE PARNAIBA-SP



  

       

ay



  

ANEXO II.1 

MEMORIA DE CALCULO - RESUMO 

  

   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

SALARIO TOTAL MENSA . R$ 1.428,50 
ENCARGOS SOCIAIS R$ 967,14 
VALE TRANSPORTE R$ 123,29 
VALE REFEICAO R$ 403,00 
CESTA BASICA R$ 118,63 
ASSISTENCIA SOCIAL FAMILIAR SINDICAL R$ 9,74 
AUXILIO CRECHE R$ 10,29 
BENEFICIO NATALIDADE R$ 3,93 
AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO R$ 5,00 
UNIFORMES E EPIs R$ 70,00 
MATERIAL DE LIMPEZA / EQUIPAMEN R$ 340,00   

  

   

  

  os     [R$ 3.479,52 
  

  

  

  

  

  

  

    

. AUXILIAR DE VALORES PARCIAIS - CATEGORIA PROFISSIONAL: LIMPEZA NOTURNO 

B.D.I. - Beneficios e Despesas Indiretas para servicos de 18,89% 
limpeza: 

Valor mensal: R$ 4.136,87 
Valor hora: ; R$ 21,61 
Quantidade horalmés: 191,40       
Santana de Parnaiba/SP, 23 de Dezembro de 2021. 

   ASSINATURA DO(A) REPRESENTANTE LEGAL 
NOME DO(A) REPRESENTANTE LEGAL: VICTORI 
RG n° 39.733.951-3 

    

ay 

260,812/0001-55 
LOCAL SETE 

SERVICOS DE PAISAGISMO EIREL| 

| LRG DOMINGOS JORGE VELHO, 92 » 

        

  

SANTANA DE PARNAIBA-SP



 



  

ANEXO II.1 

MEMORIA DE CALCULO - RESUMO 

       
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

R$ 1.607,66 
ENCARGOS SOCIAIS R$ 1.088,44 
VALE TRANSPORTE R$ 150,54 
VALE REFEICAO R$ 403,00 
CESTA BASICA R$ 118,63 
ASSISTENCIA SOCIAL FAMILIAR SINDICAL R$ 9,74 
AUXILIO CRECHE R$ 10,29 
BENEFICIO NATALIDADE R$ 3,93 
AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO R$ 5,00 
UNIFORMES E EPis R$ 70,00 

R$ 340,00         

  

  

MATERIAL DE LIMPEZA / EQUIPAMENT 
Cc R$ 3.807,23 

  

  

  

  

  

  

  

      

LIDER DE LIMPEZA VALORES PARCIAIS - CATEGORIA PROFISSIONAL: NOTURNO 

B.D.I. - Beneficios e Despesas Indiretas para servicos de 18,89% 
limpeza: 

Valor mensal: R$ 4.526,50 
Valor hora: R$ 23,65 
Quantidade hora/més: 191,40     

Santana de Parnaiba/SP, 23 de Dezembro de 2021. 

   
ASSINATURA DO(A) REPRESENTANTE LEGAL 
NOME DO(A) REPRESENTANTE LEGAL: VICTORIA es FINA | FASILIO AL ‘ 
RG n® 39.733.951-3 

[12.260.812/0001-55| 
; LOCAL SETE 

SERVICOS DE PAISAGISMO EIREL! 

LRG DOMINGOS JORGE VELHO,92 » 
| SANTANA DE PARNAIBA-SP





  

ANEXO II.1 

MEMORIA DE CALCULO - RESUMO 

    NSAL R$ 1.693,07 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

ENCARGOS SOCIAIS R$ 1.146,26 
VALE TRANSPORTE R$ 145,42 
VALE REFEICAO R$ 403,00 
CESTA BASICA R$ 118,63 
ASSISTENCIA SOCIAL FAMILIAR SINDICAL R$ 9,74 
AUXILIO CRECHE R$ 10,29 
BENEFICIO NATALIDADE R$ 3,93 
AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO R$ 5,00 
UNIFORMES E EPIs R$ 70,00 
MATERIAL DE LIMPEZA / R$ 340,00     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
Cc _| R$ 3.945,33 

; AGENTE DE VALORES PARCIAIS - CATEGORIA PROFISSIONAL: HIGIENIZACAO 

B.D.I. - Beneficios e Despesas Indiretas para servicos de : 18,89% limpeza: 

Valor mensal: R$ 4.690,70 
Valor hora: R$ 24,51 
Quantidade hora/més: 191,40       

Santana de Parnaiba/SP, 23 de Dezembro de 2021. 

  

     ASSINATURA DO(A) REPRESENTANTE LEGAL \ ee Min Ke 
NOME DO(A) REPRESENTANTE LEGAL: VICTORIA FINA BASILIO ALVES 
RG n° 39.733.951-3 260.812/000 55] 

" LOCAL SETE 
SERVICOS DE PAISAGISMO EIREL| 

LRG DOMINGOS JORGE VELHO,92 » 
| SANTANA DE PARNA{BA-SP |





  

ANEXO II.1 

MEMORIA DE CALCULO - RESUMO 

  

      SALARIO TOTAL MENSAL - RS 1,349,12 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

ENCARGOS SOCIAIS R$ 913,39 
VALE TRANSPORTE R$ 166,05 
VALE REFEICAO . R$ 403,00 
CESTA BASICA R$ 118,63 
ASSISTENCIA SOCIAL FAMILIAR SINDICAL R$ 9,74 
AUXILIO CRECHE R$ 10,29 
BENEFICIO NATALIDADE R$ 3,93 
AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO R$ 5,00 
UNIFORMES E EPIs R$ 70,00 
MATERIAL DE LIMPEZA / EQUIPAM R$ 340,00 

      | R$ 3.389,16 
  

  

VALORES PARCIAIS - CATEGORIA PROFISSIONAL: VARREDOR 
  

  

B.D.1. - Beneficios e Despesas Indiretas para servicos de 

  

  

  

        
limpeza: 18,89% 

Valor mensal: R$ 4.029,44 
Valor hora: R$ 21,05 
Quantidade hora/més: ; 191,40 
  

Santana de Parnaiba/SP, 23 de Dezembro de 2021. 

    
   

  

     

  

   
ASSINATURA DO(A) REPRESENTANTE LEGAL WS ae Gy 
NOME DO(A) REPRESENTANTE LEGAL: VICTORIA CRISTII IA BASILI O'ALVES 
RG n° 39.733.951-3 12.260.812/0001-55] 

LOCAL SETE 
SERVICOS DE PAISAGISMO EIREL| 

LRG DOMINGOS JORGE VELHO,92 » 
| SANTANA DE PARNA(BA-SP 

      

  

 





  

ANEXO II.1 

MEMORIA DE CALCULO — RESUMO 

       
  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

R$ 1.692,28 
ENCARGOS SOCIAIS R$ 1.145,72 
VALE TRANSPORTE R$ 145,46 
VALE REFEICAO R$ 403,00 
CESTA BASICA R$ 118,63 
ASSISTENCIA SOCIAL FAMILIAR SINDICAL R$ 9,74 
AUXILIO CRECHE R$ 10,29 
BENEFICIO NATALIDADE R$ 3,93 
AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO R$ 5,00 
UNIFORMES E EPis R$ 70,00 
MATERIAL DE LIMPEZA/E R$ 340,00 

S] ENS [R$ 3.944,06 

ENCARREGADO DE VALORES PARCIAIS - CATEGORIA PROFISSIONAL: LIMPEZA DIURNO 

B.D.1. ~ Beneficios e Despesas Indiretas para servicos de 18,89% 
limpeza: 

Valor mensal: R$ 4.689,18 
Valor hora: R$ 24,50 
Quantidade hora/més: 191,40         

Santana de Parnaiba/SP, 23 de Dezembro de 2021. 

ASSINATURA DO(A) REPRESENTANTE LEGAL 
NOME DO(A) REPRESENTANTE LEGAL: VICTORIA CRI 
RG n° 39.733.951-3 

  

2260 812/0001-55] 
LOCAL SETE 

SERVICOS DE PAISAGISMO EIREL| 

LRG DOMINGOS JORGE VELHO, 92 » 
| SANTANA DE PARNA[BA-SP_





  

ANEXO II.1 

MEMORIA DE CALCULO - RESUMO 

  

      SALARIO TOTAL : RS 1.417,42 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

  

ENCARGOS SOCIAIS : R$ 959,64 
VALE TRANSPORTE R$ 161,95 
VALE REFEICAO R$ 403,00 
CESTA BASICA R$ 118,63 
ASSISTENCIA SOCIAL FAMILIAR SINDICAL R$ 9,74 
AUXILIO CRECHE R$ 10,29 
BENEFICIO NATALIDADE R$ 3,93 
AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO R$ 5,00 
UNIFORMES E EPIs R$ 70,00 
MATERIAL DE LIMPEZA / EQUIP R$ 340,00 
   | RS 3.499,60 

  

  

  

  

  

  

  

  

      

VALORES PARCIAIS - CATEGORIA PROFISSIONAL: LIMPADOR DE VIDRO 
SIRISCO 

B.D.I. - Beneficios e Despesas Indiretas para servicos de 18,89% 
limpeza: 

Valor mensal: R$ 782,59 
Valor hora: R$ 21,74 
Quantidade hora/més: 36,00     

Santana de Parnaiba/SP, 23 de Dezembro de 2021. 

- 

NY aves 

[12.260.812/0001-55] 
‘ 

P LOCAL SETE 
SERYICOS DE PAISAGISKO EIREL| 

LRG DOMINGOS JORGE VELHO, 92 , 
| SANTANA DE PARNAIBA-SP_ | 

ASSINATURA DO(A) REPRESENTANTE LEGAL 
NOME DO(A) REPRESENTANTE LEGAL: VICTORIA 
RG n° 39.733.951-3 

  

 





  

ANEXO II.1 

MEMORIA DE CALCULO - RESUMO 

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

  

  

SALARIO TOTAL SA R$ 1.842,65 
ENCARGOS SOCIAIS R$ 1.247,53 
VALE TRANSPORTE R$ 136,44 
VALE REFEICAO R$ 403,00 
CESTA BASICA R$ 118,63 
ASSISTENCIA SOCIAL FAMILIAR SINDICAL R$ 9,74 
AUXILIO CRECHE R$ 10,29 
BENEFICIO NATALIDADE R$ 3,93 
AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO R$ 5,00 
UNIFORMES E EPIs R$ 70,00 
MATERIAL DE LIMP R$ 340,00 
c iL | R$ 4.187,20 So 

  

  

  

  

  

  

  

      

VALORES PARCIAIS - CATEGORIA PROFISSIONAL: LIMPADOR DE VIDRO 
CIRISCO 

B.D.I. - Beneficios e Despesas Indiretas para servicos de 18,89% 
limpeza: 

Valor mensal: R$ 936,35 
Valor hora: R$ 26,01 
Quantidade hora/més: 36,00     

Santana de Parnaiba/SP, 23 de Dezembro de 2021. 

     ASSINATURA DO(A) REPRESENTANTE LEGAL Thy 
NOME DO(A) REPRESENTANTE LEGAL: VICTORIA'C 3ASILIO ALVES 
RG n° 39.733.951-3 

12.260.812/0001-55] 
LOCAL SETE 

SERVICOS DE PAISAGISMO EIREL! 
LRG DOMINGOS JORGE VELHO, 92 

| SANTANA DE PARNA(BA-SP



   



  

ANEXO II.2 

NUMERO DE FUNCIONARIOS QUE IRAO EXECUTAR OS SERVICOS | INDICACAO 
DA ENTIDADE DE CLASSE DA CATEGORIA 

Numero de funcionarios que iraéo executar os servicos: 19 

    
  

  

  

  

  

  

    

AUXILIAR DE LIMPEZA DIURNO 9 1722,6 SIEMACO ABC 
AUXILIAR DE LIMPEZA NOTURNO 3 574,2 SIEMACO ABC | 
LIDER DE LIMPEZA NOTURNO 1 191,4 SIEMACO ABC 
AGENTE DE HIGIENIZACAO 2 382,8 SIEMACO ABC 

VARREDOR 1 191,4 SIEMACO ABC 
ENCARREGADO DE LIMPEZA DIURNO 1 191,4 SIEMACO ABC 

LIMPADOR DE VIDRO S/RISCO 1 36 SIEMACO ABC 
LIMPADOR DE VIDRO C/RISCO 1 36 SIEMACO ABC           

Santana de Parnaiba/SP, 23 de Dezembro de 2021. 

    ASSINATURA DO(A) REPRESENTANTE LEGAL eSSGYa 
NOME DO(A) REPRESENTANTE LEGAL: VICTORIA ‘CRISTIN 
RG n° 39.733.951-3 

[12.260.812/0001-55] 
LOCAL SETE 

SERVICOS DE PAISAGISMO EIREL! 

LRG DOMINGOS JORGE VELHO, 92 
| SANTANA DE PARNAIBA-SP





  

    Parametros 
Item Total 

para calculo do BDI 
Componentes 

      
      

         

  

  
  

    

. Administragao Central 
Despesas Indiretas 5,50% 

Seguros 

Lucro 6,00% Lucro 

PIS 

Despesas Fiscais 5,94% COFINS 

ISSQN     
  Vol. 03 — Verséo 06/2020 - Prestagdo de Servicos de Limpeza, Asseio e Conservagao Predial e Vol. 15 — Vers&o 
01/2020 - Limpeza Escolar 

BDI ~ ‘ ((1 + 5,5% )x( 1 + 6% ) 

1 - 5,94% 
  

  

BDI 1,188922 = | 18,8922% | 
 





CONVENGAO COLETIVA DE TRABALHO 2021/2022 

NUMERO DE REGISTRO NO MTE: SP002688/2021 
DATA DE REGISTRO NO MTE: 24/03/2021 
NUMERO DA SOLICITAGAO: MR011668/2021 
NUMERO DO PROCESSO: 10260.105834/2021-36 
DATA DO PROTOCOLO: 15/03/2021 

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

SIEMACO - ABC - SIND EMPR EMPR DE PREST DE SERV ASSEIO E CONS, LIMP URB.E 

MANUT A.V. PUB E PRIV DE S.B.C.,D,S.C.S,S.A.,M.,R.P.E R.G.S., CNPJ n. 58.144.007/0001-67, 

neste ato representado(a) por seu ; 

E 

SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO CONSERVACAO E AFINS DO GRANDE 
ABCDMRPRGS, CNPJ n. 71.539.787/0001-02, neste ato representado (a) por seu; 

celebram a presente CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condicées de trabalho 
previstas nas clausulas seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - VIGENCIA E DATA-BASE 

As partes fixam a vigéncia da presente Convengao Coletiva de Trabalho no periodo de 01° de janeiro de 
2021 a 31 de dezembro de 2022 e a data-base da categoria em 01° de janeiro. 

CLAUSULA SEGUNDA — ABRANGENCIA | 

A presente Convengao Coletiva de Trabalho abrangera a(s) categoria(s) A presente Convengao Coletiva 
de Trabalho abrangera a(s) categoria(s) A presente Convengao Coletiva de Trabalho abrangera a(s) 
categoria(s) Esta norma coletiva abrange todas as empresas prestadoras de servigos e seus 
empregados que prestam servigos de asseio e conservacao, pintura, restauragdo e limpeza de 
fachadas, dedetizagao, desinsetizacgao, descupinizagao, desratizagao, desentupimento, desinfecgao, 
lavagens industriais, limpeza de bebedouros, ar condicionados, exaustores, manutengao predial, 
manutengao de maquinas, lavagens de carpetes, limpeza de fossas, limpeza de caixa de agua, 
raspagem de tacos e assoalhos, aplicagao de sinteco e cascolac, portaria, guarda, jardinagem, 
manutengao elétrica e hidraulica, tubulagdo, operador de varredeira/empilhadeira, Operador de 
veiculo Industrial, marcenaria, carpintaria, garagistas, manobristas, controlador de acesso, servicos 
de copa, garcom, zeladoria, separagao de residuos (reciclagem), hidrojatista (pressao acima de 4.000 
psi), coveiro/sepultador, servigos administrativos e assemelhados, exceto os de categoria 

diferenciada regulamentas por lei, nos municipios representados pelas entidades sindicais 
acordantes, respectivamente: Sao Bernardo do Campo, Diadema, Sao Caetano do Sul, Santo André, 
Maua, Ribeirdo Pires e Rio Grande da Serra, com abrangéncia territorial em Diadema/SP, Mauda/SP, 

Ribeirao Pires/SP, Santo André/SP, SAo Bernardo Do Campo/SP e Sao Caetano Do Sul/SP, com 
abrangéncia territorial em Diadema/SP, Maua/SP, Ribeirao Pires/SP, Santo André/SP, SAo Bernardo do 
Campo/SP e Sao Caetano do Sul/SP.



Salarios, Reajustes e Pagamento 

Piso Salarial 

CLAUSULA TERCEIRA - SALARIOS NORMATIVOS 

02 - SALARIOS NORMATIVOS: 

A partir de 1°. de janeiro de 2.021, serao garantidos os seguintes salarios normativos: 

Piso Salarial Minimo 

Agente de Asseio e Conservacao 

Copeira / gargom 

Limpador de Vidros 

Jardineiro 

Porteiro /Contr. de acesso /Fiscal de Piso /Atendente/Assemelhados 

Dedetizador ou Assemelhado 

Técnico em desentupimento 

Operador de Estacionamento / Manobrista 

Auxiliar em desentupimento 

Zelador 

Operador de varredeira industrial/empilhador 

Operador de Prensas 

Ajudante/separador de residuos 

Aux. Depto. Pessoal 

Aux. De Manutengao 

Recepcionista 

Hidrojatista (pressao acima de 4.000 psi) 

Coveiro / Sepultador 

R$ 1.253,07 

R$ 1.253,07 

R$ 1.289,58 

R$ 1.417,43 

R$ 1.303,34 

R$ 1.521,91 

R$ 1.498,79 

R$ 1.631,61 

R$ 1.644,14 

R$ 1.253,07 

R$ 1.634,55 

R$ 1.711,02 

R$ 1.436,25 

R$ 1.253,07 

R$ 1.417,06 

R$ 1.330,25 

R$ 1.404,15 

R$ 1.520,74 

R$ 1.833,79



2.1 — Salarios Montadoras: 

Para os trabalhadores que prestam servigos nas dependéncias das Montadoras de Veiculos, ficam 
garantidos os pisos minimos abaixo relacionados: 

Piso Salarial Minimo R$ 2.186,22 

O piso minimo salarial abrange as seguintes fungdes: Agente de Asseio e Conservagao, Copeira, garcom, 
Limpador de Vidros, Jardineiro, Porteiro, Técnico em desentupimento, Auxiliar em desentupimento, Operador — 
de Prensas de Residuo, Ajudante/separador de residuos, Auxiliar de Depto. Pessoal, Auxiliar de 
Manutenga&o, Recepcionista. 

Mec€anico, Eletricista, Serralheiro e Operador de Veiculos Industriais R$ 2.397,60 

2.2 - Entende-se como piso salarial minimo, o salario mensal a ser pago para os trabalhadores exercentes 
das fungdes, cujas denominagdes estado relacionadas com a atividade de asseio, limpeza e conservacdo 
predial: 

Servente de limpeza; 
Agente de Asseio e Conservagao; 
Auxiliar de Servigos Gerais — em conformidade com a Classificagado de Ocupacédes — CBO. 

e Auxiliar de limpeza; 

e Faxineiro; 

e Limpador; 

e Ajudante de limpeza; 
e Servente; 
e 

® 

e 

Fica estabelecido que as empresas registrem seus empregados para a fungao de servigos de limpeza 
utilizando a nomenclatura AGENTE de ASSEIO e CONSERVACGAO. 

a) ADIANTAMENTO SALARIAL: 

As empresas que prestam servigos nas montadoras de veiculos efetuarao o pagamento do adiantamento 
salarial no valor de 40% do salario base, a todos os seus empregados até o dia 20 de cada més. 

b) ENCARREGADOS/ASSEMELHADOS: 

Aos Empregados que exergam a fungao de Encarregado/Assemelhados fica garantido o reajuste de 4,31% 
(quatro inteiros e trinta e um centésimos por cento) nos salarios a partir de 1° de janeiro/2021, os seguintes 
salarios minimos normativos abaixo. 
  

b.1) Ao que tiver sob sua subordinagao ou responsabilidade até 10 (dez) empregados — fica estabelecido o 
salario normativo de R$ 1.503,71 (Um mil, quinhentos e trés reais e setenta e um centavos) mensais;: 
  

b.2) Ao que tiver sob sua subordinagao ou responsabilidade de 11 (onze) a 20 (vinte) empregados — fica 
estabelecido o salario normativo de R$ 1.692,28 (Um mil, seiscentos e noventa e dois reais e vinte e oito 
centavos) mensais; 
  

  

b.3) Ao que tiver sob sua subordinagao ou responsabilidade de 21 (vinte um) a 30 (trinta) empregados — fica 
estabelecido o salario normativo de R$ 1. 816, 99 (Um mil, oitocentos e dezesseis reais ¢ noventa e nove 
centavos) mensais; 
  

 



b.4) Ao que tiver sob sua subordinagado ou responsabilidade de 31 (trinta e um) ou mais empregados — fica 
estabelecido o salario normativo de R$ 2.067.60 (Dois mil_e sessenta e sete reais e sessenta centavos) 
mensais: 
  

  

c) ENCARREGADOS/ASSEMELHADOS MONTADORAS: 

c.1) Ao que tiver sob sua subordinagao ou responsabilidade até 10 (dez) empregados — fica estabelecido o 
salario normativo de R$ 2.623,.48 (Dois mil, seiscentos e vinte e trés reais e guarenta e oito centavos) 
mensais: 
  

  

c.2) Ao que tiver sob sua subordinagao ou responsabilidade de 11 (onze) a 20 (vinte) empregados — fica 
estabelecido o saldrio normativo de R$ 2.842.09 (Dois mil, oitocentos e quarenta e dois reais e nove 
centavos) mensais; 
  

  

c.3) Ao que tiver sob sua subordinagao ou responsabilidade de 21 (vinte e um) a 30 (trinta) empregados — 
fica estabelecido o salario normativo de R$ 3.170,03 (Trés mil, cento e setenta reais e trés centavos) 
mensais; 
  

c.4) Ao que tiver sob sua subordinagao ou responsabilidade de 31 (trinta e um) ou mais empregados — fica 
estabelecido o salario normativo de R$ 3.607,27 (Trés mil, seiscentos e sete reais e vinte e sete centavos) 
mensais; - 
  

  

CLAUSULA QUARTA - PISO SALARIAL PROPORCIONAL - (JORNADA DE TRABALHO) 

Estabelece-se que a jornada minima de trabalho, para efeito de pagamento de piso salarial proporcional, 
nao pode ser inferior a 04 (quatro) horas didrias, sendo certo que o salario proporcional nao podera ser 
inferior a 60% do piso minimo da categoria, e para jornada de 06 (seis horas) diarias o salario nao podera 
ser inferior ao piso minimo da categoria. 

CLAUSULA QUINTA - COMPROVANTE DE PAGAMENTO 

As empresas fornecerao obrigatoriamente a seus empregados o comprovante de pagamento, contendo a 
identificagao da empresa, a discriminagao detalhada das importancias pagas e os descontos efetuados, bem 
como os recolhimentos fundiarios. 

PARAGRAFO UNICO: Terao a mesma eficdcia os comprovantes de pagamento emitidos eletronicamente, 
inclusive por terminais bancarios, quando permitida a identificagao de todas as rubricas e valores. 

Reajustes/Corregoes Salariais 

CLAUSULA SEXTA - CORREGAO SALARIAL 

Sobre os salarios percebidos pelos empregados abrangidos por esta convengdo em 31 de Dezembro de 
2.020, sera aplicado a partir de 1°. Janeiro de 2021, a corregao salarial de 4,31% (quatro inteiros e trinta e 
um centésimos por cento) para todos os trabalhadores.



CLAUSULA'‘SETIMA=‘COMISSAO DESENTUPIDOR °° ee eee esting Hetegee 

Fica assegurado ao empregado que exerce a fungao de desentupidor, a percepcdo mensal de 15% (quinze 
por cento) a titulo de comiss&o, sobre seu salario normativo. 

Pagamento de Salario Formas e Prazos 

CLAUSULA OITAVA - GARANTIA DE SALARIOS E BENEFICIOS 

a) Quando existir diversas contratadas (empresas de asseio e conservacdo) em uma mesma contratante 
(tomadora) prevalecera as condigées mais benéficas preexistentes. 

b) Na hipotese de troca de empresa prestadora de servigos pela contratante (tomadora), a nova prestadora 
de servigos mantera a obrigatoriamente os salarios, vantagens e beneficios sociais obtidos pelos 
trabalhadores da empresa substituida. 

Independentemente do aproveitamento ou nao dos empregados pela nova empresa prestadora de servicos. 

c) Anova empresa admitira, preferenciaimente, os funcionarios da empresa substituida. 

CLAUSULA NONA - SALARIO SUBSTITUTO 

Sera garantido ao empregado substituto o mesmo salario percebido pelo substituido. 

CLAUSULA DECIMA - DATA DE PAGAMENTO 

a) A empresa fica obrigada efetuar o pagamento da remuneracdo de seus empregados até 5°. (quinto) dia 
Util do més subsequente ao vencido, sendo certo que o sabado é considerado dia util; 

b) As empresas deverao abrir conta salario ou outra equivalente, desde que nao tenha 6nus para o 
trabalhador, junto ao estabelecimento bancario de sua preferéncia. Todos os trabalhadores deverdo receber 
seus Salarios pelo novo sistema bancario. 

c) A primeira parcela do 13° (décimo terceiro) salario sera pago até 30 de Novembro e a segunda parcela do 
13°. (décimo terceiro) salario sera paga até o dia 20 de Dezembro; 

d) As férias serao pagas até 02 (dois) dias antes do inicio do gozo das mesmas. 

e) O nao pagamento no prazo estabelecido acarretara multa didria de 5% (cinco por cento) do valor do 
salario, a ser paga diretamente ao empregado. 

Outras normas referentes a salarios, reajustes, pagamentos e critérios para calculo 

=



CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - SALDO DE SALARIOS- RESCISAO 

O saldo de salarios referente ao periodo anterior ao do aviso prévio, devera ser pago pelo empregador ao 
empregado por ocasido do pagamento geral dos demais empregados, exceto se a homologagao da rescisao 
ocorrer antes do mencionado pagamento geral 

Gratificagées, Adicionais, Auxilios e Outros 

Outras Gratificagdes 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO 

As empresas efetuaréo o pagamento de 4% (quatro por cento) do salario mensal aos empregados que 
‘contarem com 05 (cinco) anos ou mais na empresa até 29 de Fevereiro/2000 e de 3% (trés por cento) aos 
empregados que contarem com 05 (cinco) anos ou mais na empresa a partir de 01 de Margo/2000 e 31 de 
Maio/2004. Os que vierem a completar 05 (cinco) anos na empresa apés 31 de Maio de 2004 nao mais farao 
jus ao presente adicional. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — CABINEIROS 

Os empregadores concederdo aos cabineiros 15 (quinze) minutos de descanso para lanche, dentro de sua 

jornada de trabalho 

Adicional de Insalubridade 

CLAUSULA DECIMA QUARTA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 

O adicional de insalubridade a ser pago, independentemente de seu grau, caracterizagao e fungao exercida 

sera sempre calculado com base no salario minimo vigente. 

08.1 - PRORROGAGAO DA JORNADA DE TRABALHO EM ATIVIDADES INSALUBRES 

Quando necessarias, as prorrogagées independem de licenga prévia da autoridade competente 

CLAUSULA DECIMA QUINTA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE- FUNGOES E VALORES 

09 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE — FUNCGOES E VALORES: 

Fica estabelecido o adicional de insalubridade para os empregados que exercem a fun¢ao de auxiliar de 

limpeza/limpador (a) e encarregados (as) de:



a) 20% (vinte por cento) do salario minimo federal para os empregados que prestam servicgos em hospitais, 
postos de satde e cemitérios, inclusive para os empregados que estejam cobrindo férias, licenga 
maternidade e afastamentos; 

b) 40% (quarenta por cento) do salario minimo federal para os empregados lotados em setores sujeitos a 
doengas por contaminagao (leprosarios, isolamentos, UTI, necrotérios e coveiros de cemitérios). Inclusive 
para os empregados que estejamcobrindo férias, licenga maternidade e afastamentos. 

c) 20% (vinte por cento) do salario minimo federal para os empregados que exercem as fungées: técnico em 
desentupimento, desinsetizador, jardineiro, operador de prensas e ajudante separador de residuos/materiais 
e inclusive nas empresas de separag4o de residuos e reciclagem de materiais, inclusive para os empregados 
que estejam cobrindo férias, licenga maternidade e afastamentos. 

9.1 - INSALUBRIDADE EM SANITARIOS DE “USO PUBLICO” E “USO COLETIVO” 

Considerando que o segmento de asseio e conservagaéo é o Unico e principal setor capaz de entender a 
sistematica e modular a aplicagao do adicional de insalubridade para os empregados que trabalha em 
limpeza de instalagdes sanitarias de uso publico e / ou coletivo. 

Fica estabelecido que as empresas da categoria econémica terao em seus quadros, empregados registrados 
na fungao de “Agente de Higienizagdo”, os quais exercerfo exclusivamente a fungdo de limpeza, 
manutengao e higienizagao do banheiro publico ou coletivo de grande circulag&o e sua respectiva coleta de 
lixo. 

1) A limpeza em escritérios e sua respectiva coleta de lixo nao pode ser consideradas atividades insalubres, 
vez que nao estao classificadas como lixo urbano na portaria do MTE Ministério do Trabalho e Emprego. 

2) As empresas da categoria econémica passardao a incluir em folha de pagamento, a partir de 01 de janeiro 
de 2019 o adicional de insalubridade em grau maximo, ou seja, 40% (quarenta por cento) sobre o salario 
minimo federal para os trabalhadores que exergam a fungdo de “Agentes de Higienizagdo” desde que esteja 
no plano de trabalho local, até determinagao expressa da atividade de limpeza ou higienizag&o de instalagées 
sanitarias de uso publico de grande circulagao e, a sua respectiva coleta de lixo de forma permanente e 
efetiva, e exclusivamente em: hospitais, UBS-unidades basicas de satide, aeroportos, (terminais rodoviarios, 
trens e metros), parques, universidades, shopping centers, estadios, arenas e casas de shows. 

3) As empresas da categoria econémica passarao a incluir em folha de pagamento, a partir de 01 de janeiro 
de 2019 0 adicional de insalubridade em grau médio, ou seja, 20% (vinte por cento) sobre o salario minimo 
para os trabalhadores que exergam a fungdo de “Agentes de Higienizagao” com determinagdo expressa da 
atividade de limpeza desde que esteja no plano de trabalho local, até determinagao expressa da atividade 
de limpeza ou higienizagao de instalagdes sanitarias (banheiro) de forma permanente, efetiva e 
exclusivamente, que prestam servigos nas industrias e montadoras de veiculos, desde que esteja no plano 
de trabalho local, até determinagao expressa da atividade de limpeza ou higienizag&o de instalagdes 
sanitarias de uso coletivo de grande circulagaéo e sua respectiva coleta de lixo de forma permanente e 
efetiva, vez que laboram em locais de ambito interno empresarial, sociedade civis, associagées e fundacgées, 
onde a circulagao de pessoas 6 sempre limitada e restrita aquele determinado grupo de indevidos 
controlados por PCMSO, PPRA e demais andalise de riscos. 

As clausulas de insalubridade descritas nestas clausulas nao serdo cumulativas. 

Adicional de Periculosidade 

CLAUSULA DECIMA SEXTA - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE



10 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE: 

a) 30% (trinta por cento) sobre a remuneragao aos empregados que exercam a funcdo de limpador de 
vidros_ utilizando-se de balancim manual, mecanico, cadeirinha, cinto de seguranca, cordas ou 
assemelhados, conforme NR 35, inclusive para os empregados que estejam cobrindo férias, licenca 
matemidade e afastamentos. 

b) 30% (trinta por cento) sobre remuneragdo aos empregados que exercam tarefas em deposito de 
combustiveis, em abastecimento de veiculos, borracharias, soldadores e telhadistas; inclusive para os 
empregados que estejam cobrindo férias, licenga maternidade e afastamentos 

Outros Adicionais 

CLAUSULA DECIMA SETIMA —- COMPENSAGAO 

Poderao ser compensadas as antecipagées salariais concedidas no periodo dos ultimos 12 (doze) meses 
de Vigéncia da Convengao Coletiva Anterior. 

a) Nao sao compensaveis as majoragdes nominais de salarios decorrentes de promocdo funcional, 
promogao salarial, reclassificagao, transferéncia de cargo, aumento real e equiparacao salarial. 

Prémios 

CLAUSULA DECIMA OITAVA — PREMIOS 

A remuneragao de “Prémio” de qualquer natureza integrara o salario para efeito exclusivo de pagamento de 
13°. Salario, das férias e F.G.T.S. 

12.1 - REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS: 

Sera pago o valor de até R$ 100,00 (cem reais) pelo periodo de 03 (trés) meses consecutivos, para 
medicamentos no caso de acidente de trabalho. 

Participagao nos Lucros e/ou Resultados 

CLAUSULA DECIMA NONA - PPR-PLANO DE PARTI.NOS RES.2021 (EXCETO MONTADORAS DE 
VEICULOS) 

A presente clausula tem como objetivo legal, incentivar a produtividade, a qualidade e o bom relacionamento 
entre capital x trabalho, estabelecendo para esse periodo o sistema de participagao nos resultados, ndo 
gerando qualquer paradigma para acordos futuros e também nao se aplicando na habitualidade em termos 
monetadrios, nao substituindo ou complementando a remuneracao devida a qualquer empregado. A verba da 
presente clausula esta totalmente desvinculada do salario e diretamente relacionada aos termos ora 
pactuados, de forma que nenhum reflexo dela atingira verbas trabalhistas ou se constituira em base de 
incidéncia de encargo previdenciario, nos termos do disposto no art. 3° da Lei 10.101/2000.



Para as empresas abrangidas por esta convengao, (exceto as que prestam servicos nas montadoras) fica 
garantido para todos os trabalhadores os mesmos valores pagos no ano de 2020, sendo 0 valor minimo de 
R$ 278,31 (duzentos e setenta e oito reais e trinta e um centavos) a titulo de participacao nos resultados 

2021, quando -déevide; sérido pago em duas parcelas’ a 1°’ parcela “eii 10° de Agosto"de" 2027" o’valor'de* ~~ 
R$139,16 (cento, trinta e nove reais e dezesseis centavos), e a 2* parcela no valor de R$ 139,15 (cento, 
trinta e nove reais e quinze centavos) a ser paga em 10 de Fevereiro 2022. 

Condigées Gerais: 

a) Faltas: o empregado nao podera ter nenhuma falta no periodo, havendo qualquer auséncia, o empregado 
perdera um percentual de 20% (vinte por cento) do valor, por cada falta, no respectivo periodo. Serao 
consideradas apenas as faltas injustificadas, ou seja: o empregado comegara com direito a 100% (cem por 
cento) do PPR — Programa de Participagao nos Resultados e perdera a percentagem de 20% (vinte por 
cento), conforme for se ausentando injustificadamente ao trabalho; 

b) Penalizagao: Fica estabelecido o pagamento de % (meio) piso salarial minimo na presente convencgdo 
semestralmente para as empresas que descumprirem a presente clausula revertida ao empregado. 

CLAUSULA VIGESIMA - PPR -PLANO DE PARTIC.NOS RES. 2021 (MONTADORAS DE VEICULOS) 

Para as empresas abrangidas por esta convengdo, que presta seus servicos nas dependéncias das 
Montadoras de veiculos fica garantido para todos os trabalhadores: 

O reajuste de 4,31% sobre o PPR 2020, conforme cada acordo coletivo por empresa, sendo o valor minimo 
de R$ 4.325,54 (Quatro mil, trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) 

Ficam mantidas as datas, critérios e forma de pagamento conforme acordo coletivo de 2020, entre empresas 
e SIEMACO-ABC. 

Auxilio Alimentagao 

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - CESTA BASICA 

As empresas fornecerao, sem Gnus para o trabalhador, mensalmente a todos os seus empregados, cestas 
basicas de 25 (vinte e cinco) Kg e, para os trabalhadores que prestam servicgos nas montadoras de veiculos 
a cesta basica “IN NATURA’ de 30 (trinta) kg. 

a) O vale cesta basica / cartaéo alimentagado sera reajustado em 4,31% (quatro inteiros e trinta e um 

centésimos por cento), sendo o valor minimo de R$ 118,63 (cento e dezoito reais e sessenta e trés 
centavos). 

b) As cestas basicas serao compostas, com itens de produtos de 1° linha abaixo discriminados: 

at



CESTA BASICA 25 KG 

10 Kg. de arroz agulhinha tipo 14 

04 kg de agticar refinado 

01 Kg de farinha de trigo 

4 kg de fuba 

700 gramas de Goiabada/ Marmelada 

300 gramas de tempero completo 

02 latas de 140 gramas de extrato de tomate 

02 latas de 135 gramas de sardinha em 6leo 

03 kg de Feijao carioca 

01 Kg de sal refinado 

% kg de café torrado e moido 

01 kg de macarrao com ovos 

02 latas de 900 ml de 6leo de soja 

01 kg de farinha de mandioca 

400 gramas de Leite em pé 

200 gramas de biscoito 

CESTA BASICA 30 KG 

10 kg de arroz agulhinha tipo 1 

04 kg de acucar refinado 

01 Kg de farinha de trigo 

*” kg de fuba 

700 gramas de Goiabada/ Marmelada 

300 gramas de tempero compieto



02 latas de 140 gramas de extrato de tomate 

O2latas de 135 gramasdesardinhaemdleo 

  

04 kg de Feijao carioca 

01 Kg de sal refinado 

1,5 kg de macarrao com ovos 

04 latas de 900 ml de leo de soja 

02 latas de 180 gramas de salsicha 

200 gramas de biscoito doce 

200 gramas de biscoito salgado 

400 gramas de Leite em pd 

¥% kg de café torrado e moido 

c) Na ocorréncia de falta de 01 (um) ou mais produtos constantes da cesta basica, a empresa podera efetuar 

a substituigao por produto similar. 

d) O beneficio sera concedido também durante o periodo de gozo de férias e eventuais afastamentos por 
motivo de doenga, acidente do trabalho por 90 (noventa) dias e por 120 dias na licenga gestante. 

e) O empregado que apresentar falta sem justificagao legal no més, nao fara jus ao beneficio. 

f) As cestas basicas deverdo ser entregues até o dia 10 do més subsequente ao trabalhado, sendo que 
devera ser retirado pelo trabalhador até o final do més, sob pena da perda do beneficio naquele més. 

g) Mediante a comunicag&o prévia de 20 (vinte) dias ao SIEMACO ABC, é facultado as empresas a 
substituigao da cesta basica “in natura” por vale alimentagao equivalente, no valor minimo de R$ 118,63 

(cento e dezoito reais e sessenta e trés centavos) através de tickets, vale alimentagao ou cart6es magnéticos 

de empresas fornecedoras ou operadoras dos sistemas de vale refeicao, para compra de mantimentos nas 
redes de estabelecimentos de alimentos. 

h) Para 2021 os itens constantes das cestas basicas serao mantidos conforme descrito acima. 

i) No caso dos trabalhadores que prestam servigos nas montadoras de vejculos, a cesta basica sera 

necessariamente “IN NATURA” de 30 Kg sendo que na hipdédtese de nado entrega da cesta “in natura” 

caracteriza infragao nos termos da clausula “44” do presente acordo. 

j) Este item n&o tem natureza salarial e nao integrara a remuneragao para qualquer fim. 

k) Os empregados admitidos ou demitidos para fazer jus a cesta-basica ou vale-alimentagao deverao ter 
trabalhado, no minimo, 15 (quinze) dias no més e sem falta injustificada. 

aa



CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - TICKET REFEIGAO 2021 

As empresas forneceréo mensalmente, a ser entregue no 5° (quinto) dia util, ticket refeicao, cartao refeicdo 
ou auxilio alimentacao, no valor unitario de R$ 16,62 (Dezesseis reais e sessenta e dois centavos) por dia 
efetivamente trabalhado, de forma que nao é devido tal beneficio na auséncia de labor decorrente de faltas 
justificadas e ou injustificadas, afastamentos médicos, independentemente de sua origem, e férias. 

a) As empresas poderdo descontar do salario do trabalhador, a titulo de ressarcimento pelo beneficio 
concedido, o valor correspondente a R$ 1,12 (um real e doze centavos) do valor total do ticket, cartéo 
refeigao ou alimentagao fornecida, em atendimento a Lei 6.321, de 14 de Abril de 1 976, que trata do PAT 
Programa de Alimentagao do Trabalhador. Sendo que as empresas que ja fornecem ticket refeigao com valor 
superior a R$ 16,62 (Dezesseis reais e sessenta e dois centavos) em 2020, os mesmos serdo reajustados 
em 4,31% (quatro inteiros e trinta e um centésimos por cento). 

b) As empresas que fornecem refeicdo estao desobrigadas de fornecer tal beneficio, nao podendo substituir 
a refeigao pelo ticket refeigao sem anuéncia do Sindicato Obreiro. 

Cc) Este item nado tem natureza salarial e nao integrara a remuneragdo para qualquer fim. 

d) Os empregados poderao optar pelo pagamento integral do ticket refeig&o em vale alimentacao. 

Auxilio Transporte 

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - VALE TRANSPORTE - COMPLEMENTAGAO 

Fica facultada a empresa o pagamento do vale transporte em dinheiro, desde que destacado em recibo. 

a) Em havendo o pagamento do vale transporte indicado no “caput”, o mesmo néo tem natureza salarial, de 
forma que néo integra a remunerag&o mensal para nenhum efeito legal. 

b) A auséncia do empregado ao servico, em raz4o do nao fornecimento do vale transporte ou do 
complemento do aumento da tarifa, nao devera ser considerado falta. 

c) Na ocorréncia de alteragdo durante o més do valor da tarifa do transporte utilizado pelo empregado, desde 
que este comunique, a empresa automaticamente procedera a complementagao do pagamento do vale- 
transporte. 

d) A auséncia do empregado ao trabalho, decorrente de faltas justificadas e ou injustificadas, afastamento 
médicos, independentemente de sua origem e férias nao é devido o beneficio. 

Auxilio Creche 

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - AUXILIO CRECHE 

 



As empresas pagarao,’a todas as suas empregadas maes ‘a importanciaequivalerite’a15%*(quinze‘por 

cento) do salario minimo vigente no pais, mensalmente, a cada filho (a) menor de 03 (trés) anos de idade, a 

titulo de auxitio creche; 

a) O empregado do sexo masculino, vilvo ou separado judicialmente, também tera auxilio-creche 

assegurado nesta clausula, desde que comprove possuir legalmente a guarda do (s) filho (s); 

b) Este auxilio estendera ao filho com idade até 21 (vinte e um) anos, desde que comprovada a condigao de 

invalido do mesmo, nos termos da legislagao previdenciaria. 

c) O auxilio referido do “Caput’ e itens ‘I’ e “II” nao tera natureza salarial, nao sendo integrado a remuneragao 

para qualquer fim. 

Outros Auxilios 

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - RECEBIMENTO DO P.I1.S - ABONO SALARIAL 

Sera concedido uma vez por ano, um abono de falta ao trabalhador que se ausentar para fins de recebimento 

do P.I.S. (Plano de Integra¢gao Social). 

Contrato de Trabalho Admissao, Demissdo, Modalidades 

Normas para Admiss4o/Contratagao 

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - TRABALHO INTERMITENTE 

Em razdo da particularidade das atividades de asseio, visando a cobertura de folgas semanais e cobertura 

de auséncias, ficam facultadas as empresas a pratica do Contrato de Trabalho Intermitente, conforme 

disposto Art. 443 e 452-A, da CLT e Convengao Coletiva de Trabalho da Categoria, sob as seguintes 

disposigdes: 

58.1. O valor do salario no Trabalho Intermitente correspondera ao valor hora, apurado com base no piso 

normativo das respectivas fungées previstos na Convengao Coletiva do Trabalho da Categoria, dividindo o 

piso mensal por 220 horas, acrescendo mensalmente e em separado do respectivo Repouso Semanal 

Remunerado aplicavel a modalidade de horistas; 

58.2. O 13° salario sera indenizado mensalmente a base de 1/12 avos da remuneragao percebida no 

referido més; 

58.3. As férias serao indenizadas mensalmente a base de 1/12 avos da remuneragao percebida no referido 

més, com acréscimo de um terco; A cada periodo aquisitivo de 12 meses, sera concedido nos 12 meses 

subsequentes, um periodo de inatividade sem remuneragao de 30 dias, podendo ser fracionado em até 3 

periodos, conforme disposto nos §§ 1° e 3° do Art. 134, da CLT; 

f 
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58.4. Os créditos dos vencimentos serdo realizados com periodicidade mensal, até o 5° dia Util do més 
subsequente, via crédito em conta bancaria; 

58.5. O Vale Refeig&o sera concedido a partir de seis horas didrias de trabalho; no mesmo valor previsto 
na Convengéo Coletiva do Trabalho; a disponibilizagdo sera via cartao convénio conforme disposto no 
Programa de Alimentagao ao Trabalhador-PAT; 

58.6. Se for disponibilizado refeigao no local da prestacgao de servigos, nao sera devido o vale refeicdo; 

58.7. O valor da Cesta Basica tera como base o valor previsto na Convengao Coletiva do Trabalho. Para 
fazer jus a Cesta Basica o EMPREGADO, devera atender a 100% das convocagées ao labor durante o més 
anterior, exceto Montadoras de veiculos. 

Desligamento/Demissao 

‘CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - CONDUGAO PARA HOMOLOGACAO 

As empresas ficam obrigadas a reembolsar antecipadamente as despesas dos empregados quando os 
mesmos tiverem que deslocar de um municipio para outro, onde esta a sede das empresas ou do sindicato, 
para fim especifico de homologacao de rescisdo contratual. 

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - QUITAGAO DE VERBAS RECISORIAS/HOMOLOGAGAO 

As homologagées das rescisdes contratuais serao efetuadas no SIEMACO-ABC, sendo agendadas no prazo 
minimo de 05 dias de antecedéncia, sem custo para as empresas. 

a) Fica estipulado 0 prazo de 20 (vinte) dias, a contar da data da rescis4o contratual, para que as empresas 
efetuem a homologacgdo do Termo de Rescisdo do Contrato de Trabalho e entreguem a Comunicacéo de 
Dispensa e requerimento de Seguro-Desemprego, quando devido, sob pena de pagamento de multa 
equivalente a 01 (um) salario do empregado a ser paga ao mesmo. A baixa da CTPS dever ser efetuada nos 
prazos previstos no artigo 477 § 6° da CLT sob pena de a empresa incorrer na multa prevista nesta clausula. 

-b) Em se tratando de pedido de demissao, com recusa de cumprimento integral ou parcial do aviso prévio 
por parte do empregado, a empresa podera descontar o valor 

correspondente nas verbas rescisorias, exceto em relacdo ao saldo salarial referente aos dias trabalhados. 

c) Quando a Entidade Sindical Profissional der qualquer causa para 0 atraso na homologag¢ao, especificada 
na alinea “b” desta clausula, sera obrigada a emitir em favor da empresa, uma certiddo que a isente da culpa, 
especificando quais os motivos que levaram ao atraso na homologacao. 

25.1 INDENIZAGAO ADICIONAL DEVIDA NA DISPENSA ANTES DA DATA-BASE 

Considerando a caracteristica do setor de asseio e conservacgdo ser de prestacdo de servigos continuos a 
terceiros, no caso de rescis&o contratual por parte do contratante, NAO sera devida a indenizacdo adicional 
equivalente a um salario mensal, no caso de dispensa sem justa causa, conforme determinam as Leis 
6.708/79 e Lei n° 7.238/84, em ambas no seu artigo 9°.



25.2 - QUITAGAO ANUAL DAS VERBAS TRABALHISTAS 

As empresas terdo direito, caso houver interesse, de firmar TERMO DE QUITAGAO ANUAL de obrigagées 
trabalhistas; pérarite-a'‘Entidade Sindical laboral; na vigéncia-ou’nao'do'contrato de’ emprego, com eficacia 
liberatoria dos valores das parcelas nele especificadas 

Aviso Prévio 

CLAUSULA VIGESIMA NONA - AVISO PREVIO - LEI 12.506/2011 

a) Oaviso prévio proporcional ao tempo de servigo que se trata da lei 12.506/2011 somente se aplica nos 
casos de rescis&o contratual de iniciativa do empregador. 

b) Ocumprimento do aviso prévio quando trabalhado sera de no maximo de 30 (trinta) dias, sendo que os 
dias excedentes (nos termos da lei 12.506/2011) deverao ser indenizados com a devida projegao dos 
mesmos, no tempo de servigo, para todos os efeitos em prol do trabalhador. 

c) Durante o cumprimento dos 30 (trinta) dias de aviso prévio, a jornada de trabalho sera reduzida em 2 
(duas) horas diarias ou 7 (sete) dias corridos, cuja opgao do empregado. 

d) Operiodo a ser indenizado sera de 3 (trés) dias por ano completo de servigos. 

Mao-de-Obra Temporaria/Terceirizagao 

CLAUSULA TRIGESIMA - CONTRATO DE EXPERIENCIA 

Fica estipulado que o prazo minimo para do contrato de experiéncia sera de 45 dias, podendo ser prorrogado 
no maximo por mais 45 dias. 

Estagio/Aprendizagem 

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA - CONTRATAGOES DE APRENDIZES 

O percentual de aprendizagem de no minimo 5%, previsto no art. 429 da CLT, deve ser aplicado em relagao 
as fungdes que demandem formagao profissional, no caso das empresas signatarias da presente norma 
coletiva, serao excluidas da base de calculo as fungées de Copeira, Limpador de Vidro, Porteiro/Controlador 
de Acesso/Fiscal de Piso, Zeladoria em Prdprios Publicos, Técnico em Desentupimento, Auxiliar em 
Desentupimento, Auxiliar de Manutengao, Hidrojatista, Operador de Varredeira Motorizada, Operador de 
Vacuo (Caminhées Limpa Fossa), Coveiro/Sepultador, Tratador de animais em Zooldgico, Varredor de areas 
Publicas Privadas (Patios/Ruas), Agente de Higienizagao, Auxiliar de Limpeza e assemelhados, justamente 
por nao demandarem qualquer formagao para seu exercicio. 

Paragrafo primeiro - Para efeito de enquadramento de fungao que demanda formagao técnico-profissional 
metodica, prevista no art. 429 da CLT, e consequente estabelecimento do calculo da percentagem de que 
trata o art. 51 do Decreto n° 9.579, de 22 de novembro de 2018, entender-se-a por formagao técnico- 
profissional metédica para os efeitos do contrato de aprendizagem as atividades tedricas e praticas,



metodicamente organizadas em tarefas de complexidade progressiva desenvolvidas no ambiente de 
trabalho, em cursos ministrados com carga horaria superior a 700 (setecentas) horas, bem como funcgdes 
que demandem nivel de escolaridade inferior ao ensino fundamental completo, experiéncia inferior a um 
ano. 

Paragrafo segundo - Ficam excluidas do calculo da percentagem de que trata o art. 51 do Decreto n° 9.579, 
de 22 de novembro de 2018, as fungdes que nao exijam formacdo técnico-profissional metédica, mas simples 
treinamento para o seu exercicio. 

Paragrafo terceiro - No calculo da percentagem de que trata o caput, somente as fragdes de unidade superior 
a 0,50 é que darao lugar a admissdo de um aprendiz. 

Paragrafo quarto - Os empregados contratados na modalidade de contrato intermitente e contrato por prazo 
determinado, em virtude das peculiaridades de carga horaria, nao comporao a base de calculo para fins de 
determinagao das cotas de aprendizes. 

Paragrafo quinto — O aprendiz e portador de necessidades especiais cumpre o sistema de cotas de 
“aprendizagem e de portador de necessidades especiais, pois preenchem as duas condigées previstas nas 
legislagdes de regéncia. 

Paragrafo sexto - O menor aprendiz recebera 0 salario minimo/hora federal vigente. 

Paragrafo sétimo - Sobre 0 total de empregados cujas fungdes demandem formacao profissional, conforme 
acima descrito, devem ser excluidos os empregados afastados pelo INSS, para prestagdo de servico militar, 
ou outros motivos previstos em lei, que suspendam ou interrompam os contratos de trabalho. 

JURISPRUDENCIA - PROCESSO: 0101447-71.2017.5.01.0005, 5? Vara do Trabalho do Rio de Janeiro 
RECURSO DE REVISTA N° TST-RR-191-51.2010.5.03.0013, DE 06/08/2014. Processo: 0000674- 
90.2010.5.03.0107 RO. FONTE: TRT-3? Regido. TRT15, RO 015313/98, 5? TURMA, DOE 01/12/1.999 TST- 
RR-191-51.2010.5.03.0013, de 06/08/2014. “Funcgdes desse jaez nao justificam a contratacdo especial 
prevista na CLT, por nao proporcionarem ao jovem formagao profissional metédica, de complexidade 
progressiva, de forma a facilitar o posterior acesso do aprendiz ao mercado de trabalho”, afirmou o relator, 
ministro Joao Oreste Dalazen. A decisdo foi unanime. Processo: RR-1402500-23.2004.5.09.0007 TRT- 102 
Regiao, nos autos da AACC 0000246-65.2018.5.10.0000, 042 VARA DO TRABALHO DE CURITIBA ACP 
0000676-32.2018.5.09.0004 Processo Inquérito Civil Publico 000028.2018.18.031/1 — Ministério Publico do 
Trabalho — Procuradoria do Trabalho no Municipio de Anapolis 

Portadores de necessidades especiais 

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA - CONT.DE PESSOAS COM DEFICIENCIA BASE DE CALCULO 
PARA COTAS PCD'S 

Considerando que as atividades de prestagao de servigos sao realizadas em locais indicados pelos 
tomadores de servigos (clientes), impossibilitando assim, que a empresa prestadora de servicos propicie 
condigé6es adequadas de trabalho para os portadores de deficiéncia fisica habilitada ou reabilitada, o 
parametro para incidéncia do percentual legal sera o dimensionamento relativo ao pessoal da administragao. 

Paragrafo primeiro - Sera considerada pessoa portadora de deficiéncia, para fins de atendimento da quota 
estabelecida pelo art. 93 da Lei n° 8.213/91, aquele empregado que possui qualquer limitacao ou 
incapacidade para o desempenho normal de atividades, em qualquer nivel, atestado por documento emitido 
por profissional de satide, devidamente habilitado.



RA 

Paragrafo segundo - No calculo da percentagem de que trata o caput deste artigo, somente as fragdes de 
unidade superior a 0,50 é que darao lugar a admissao de uma pessoa portadora de deficiéncia. 

Paragrafo terceiro - Os empregados contratados na modalidadé de contrato intérmitehte e Contrato por prazo 
determinado, em virtude das peculiaridades de carga horaria, ndo compordo a base de caiculo para fins de 
determinagao de pessoas com deficiéncia. 

JURISPRUDENCIA: 

"CONTRATAGAO DE PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA OU REABILITADOS. PERCENTUAL | 
MINIMO. INCIDENCIA SOBRE CARGOS PASSIVEIS DE PREENCHIMENTO. A legislag&o determina que 
as empresas devem observar um percentual minimo de contratagao de pessoas portadoras de deficiéncia, 
habilitadas, ou beneficiarias reabilitadas (PCDs), em relagao ao numero de empregados efetivos. No entanto, 
diante da dificuldade que os empregadores enfrentam para encontrar mao de obra qualificada.ou pessoas 
aptas a atuarem em seus ambientes de trabalho de maneira digna, a regra legal deve sofrer uma 
interpretacgao isolada, voltada ao caso concreto, em certos ramos de atividade, onde a maior parte dos 
funcionarios é composta por possuidores de requisitos e habilitagdes especificas. Assim, a exigéncia do 
percentual minimo previsto na Lei n. 8.213/91 deve ser referente ao total de empregados que desenvolvam 
fungdes possiveis de serem executadas por portadores de necessidades especiais. Recurso da Uniao 
conhecido e nao provido." (TRT-11 RO 0011728-02.2013.5.11.0018, 2? Turma, Relatora: RUTH BARBOSA 
SAMPAIO, Data da Publicagao: DEJT 4/5/2015). Tribunal Superior do Trabalho- processo 658200- 
89.2009.5.09.0670, pacificou a jurisprudéncia sobre a questao do cumprimento da cota estabelecida no 
artigo 93 da Lei 8.123/91 destinada as pessoas com deficiéncia. 

Outras normas referentes a admissao, demissao e modalidades de contratagao 

CLAUSULA TRIGESIMA TERCEIRA - DISPENSA POR JUSTA CAUSA 

O empregado dispensado por justa causa sob alegagdo de cometer a falta grave, sera comunicado, por 
escrito do fato. A auséncia de comunicagao escrita presumira.a ocorréncia de dispensa imotivada. Se o 
empregado se negar a acusar o recebimento da comunicagao, a recusa devera ser testemunhada. 

CLAUSULA TRIGESIMA QUARTA - RESCISAO INDIRETA 

Em caso de descumprimento de quaisquer cominagées estipuladas na presente norma coletiva, as empresas 
facultaraéo a seus empregados rescindirem seus contratos de trabalho nos termos do artigo 483 da 
Consolidacgao das Leis do Trabalho, com liberag&o em favor dos mesmos de todos os titulos decorrentes do 
contrato, de forma dobrada, sem prejuizo de seus acréscimos legais 

Relacées de Trabalho Condigédes de Trabalho, Normas de Pessoal e Estabilidades 

Transferéncia setor/empresa 

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA - CONDUGAO TRANSFERENCIA 

_- 
\ 
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A empresa fica obrigada a, antecipadamente, cobrir as despesas de condugdo em caso de transferéncia 
definitiva ou nao, com a prévia anuéncia do empregado. 

a) Qualquer transferéncia fica restrita a regiao do Grande ABCDMRPRGS, salvo anuéncia do trabalhador, 
ficando expressamente sem efeito as clausulas dos contratos individuais de trabalho contrarios a presente 
clausula. 

b) O descumprimento da presente clausula, em havendo transferéncia fora dos municipios pactuados, 
caracterizara a infragaéo que resultara em multa equivalente a 01 (um) saldrio nominal em beneficio do 
empregado. oO 

Estabilidade Geral 

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA - ESTABILIDADE DE ESTUDANTE 

Serao abonadas as faltas do empregado estudante, para prestacdo de exames, vestibular, curso técnico e 
superior desde que sejam em estabelecimento oficial de ensino, autorizado ou reconhecido pelo MEC, com 
pré-aviso 4 empresa de no minimo 24 (vinte e quatro) horas e comprovacdo posterior. 

Estabilidade Mae 

CLAUSULA TRIGESIMA SETIMA - GARANTIA DE EMPREGO A GESTANTE 

A empregada gestante, que comunicar a empresa seu estado de gravidez, tera garantia provisoria de 
emprego, desde a confirmacao da gravidez até 60 (sessenta) dias apdés o término da licenga gestante. 

a)A empregada demitida devera comunicar por escrito a empresa no prazo de até 90 (noventa) dias apds a 
demissao, o seu estado de gravidez, para fazer jus a garantia de emprego a gestante. 

Estabilidade Servigo Militar 

CLAUSULA TRIGESIMA OITAVA - ESTABILIDADE SERVICO MILITAR 

Sera garantido emprego e salario ao empregado em idade de prestacdo de servico militar, desde a 
incorporacgao até 60 (sessenta) dias apds o desligamento da unidade em que serviu. 

Estabilidade Aposentadoria 

CLAUSULA TRIGESIMA NONA - APOSENTADORIA - GARANTIA DE EMPREGO 

Ao empregado que contar com 60 (sessenta) meses ou mais de servicos continuos ao mesmo empregador, 
estando a 12 (doze) meses do tempo minimo de aposentadoria tera garantido o seu emprégo nos 12 (doze)



Ultimos meses faltantes, esta garantia de emprego so sera valida se a empresa contratada nao tiver 
rescindindo seu contrato totalmente com a tomadora dos servicos 

      

Outras normas de pessoal 

CLAUSULA QUADRAGESIMA - VESTIARIOS 

As Empresas manterao nas industrias, vestiarios com armarios e chuveiros e nos demais postos de trabalho, 
havendo concordancia do contratante, onde houver mais de 05 (cinco) empregados. 

a) As empresas de separagao e reciclagem obrigatoriamente manterdo, vestiarios com armarios, sanitarios 
e chuveiros. 

Outras estabilidades 

CLAUSULA QUADRAGESIMA PRIMEIRA - AUXILIO DOENGA- ESTABILIDADE 

Sera garantido emprego e salario ao empregado afastado para o INSS por auxilio doenca por 60 (sessenta) 
dias a contar da data da alta médica; sem prejuizos da estabilidade proviséria de 12 (doze) meses garantida 
por lei em caso de afastamento por acidente de trabalho e doengas profissionais. 

Paragrafo Unico: A estabilidade que se trata esta clausula sera mantida, senao houver a rescisdo total do 
contrato da empresa contratada junto 4 tomadora de servicos. 

Jornada de Trabalho Duragao, Distribuigao, Controle, Faltas 

Compensagao de Jornada 

CLAUSULA QUADRAGESIMA SEGUNDA - COMPENSAGOES DE DIAS PONTES 

As empresas poderaéo optar pela compensagdo de dias “pontes”, proporcionando a seus empregados 
usufruirem descanso prolongado, mediante sistema de compensagao de jornada. 

1. Acompensagao podera ser acertada diretamente entre a empresa e os empregados abrangidos, por 
maioria simples de concordantes. 

1. As horas compensadas nos termos desta clausula nao poderao ser consideradas como horas extras 
e nem faltas. 

1. Para formalizagao da compensagao bastara 4 empresa interessada comunicar o Sindicato Obreiro. 

Controle da Jornada 

CLAUSULA QUADRAGESIMA TERCEIRA - JORNADA DE TRAB.- DURAGAO, DISTRIB.CONT.FALTAS, 
COMP. DA JORNADA



O horario de trabalho podera ser registrado pelos empregados em cartao, papeleta, livro de ponto, cartao 
magnético ou, ainda, por outros meios eletrénicos, ficando as empresas obrigadas a colher assinatura dos 
empregados ao final do periodo de fechamento do ponto no respectivo meio de controle, salvo no caso da 
utilizagao de biometria e reconhecimento facial, podendo as empresas dispensar a marcacéo do intervalo de 
repouso e alimentagao desde que haja uma pre-anotacao do intervalo no cabegalho do documento onde e 
registrada a jornada, conforme a legislacao em vigor. 

Paragrafo Primeiro. Fica autorizada, no presente Instrumento Normativo, a adogao de sistemas alternativos 
eletr6nicos de controle de jornada de trabalho, inclusive por meio de transmissdo de dados por telefone e/ou 
radio transmissor, pelas empresas abrangidas por esta norma, desde que nao haja infracgao legal ou prejuizo 
ao trabalhador. , 

Paragrafo Segundo. O horario que sera anotado nos controles e o de efetiva entrada e de saida do 
trabalhador, devendo ser observado o rigor das anotagdes especialmente em casos em que nao ha rendigao 
do posto de trabalho. 

Paragrafo Terceiro. Em face da natureza da atividade da prestacgdo de servicos a terceiros, fora da sede 
‘das empresas, a ficha de registro de empregados, as folhas de ponto e os demais livros poderdo ficar no 
posto em que o servico é realizado, prevalecendo a regra que melhor satisfizer a viabilidade operacional do 
empregador, inclusive quanto a documentagao pessoal do Empregado, desde que nao haja infrag&o legal 
ou prejuizo ao trabalhador 

Faltas 

CLAUSULA QUADRAGESIMA QUARTA - RELAGAO DE EMPREGADOS AFASTADOS 

As empresas se comprometem a fornecer, trimestralmente, ao sindicato obreiro, uma relagdo contendo todos 
os empregados afastados em auxilio-doen¢ga ou por acidente do trabalho. 

CLAUSULA QUADRAGESIMA QUINTA - ATESTADOS MEDICOS 

As empresas se obrigam a aceitar os atestados médicos e justificativas de auséncia ao servico, emitidos 
pelo Plano de Saude, INSS/SUS e seus conveniados, bem como dos emitidos pelo servigo médico e 
odontoldégico do sindicato dos empregados (SIEMACO-ABC) e seus conveniados, inclusive de clinicas e 
hospitais particulares. . 

Paragrafo Unico: A falta de indicac&o do CID — (Classificac&o Estatistica Internacional de Doengas), nos 
atestados médicos, n&o invalida sua eficacia 

CLAUSULA QUADRAGESIMA SEXTA - FALTAS /AUSENCIAS JUSTIFICADAS 

O empregado podera deixar de comparecer ao trabalho, sem prejuizo do salario pelos seguintes motivos: 

a) 02 (dois) dias Uteis consecutivos em caso de falecimento do cénjuge ou companheiro (a), ascendentes, 
descendentes, irmaos ou pessoa declarada em sua CTPS viva sob sua dependéncia econémica, conforme 
art. 473 da CLT; 

b) Para acompanhamento de filho menor e/ou invalido para consulta médica, mediante a comprovagao.



Turnos Ininterruptos de Revezamento 
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CLAUSULA QUADRAGESIMA SETIMA - ESCALAS DE REVEZAMENTO- TURNO FIXO 12X36 

A jornada de trabalho podera ser doze horas seguidas de trabalho por trinta e seis horas ininterruptas de descanso, ndo sendo devidas horas extraordinarias, em raz4o da natural compensagao, usufruidos ou - indenizados, o intervalo de trinta minutos para repouso e alimentacao. 

Paragrafo primeiro: Considera-se ja remunerado o trabalho realizado nos domingos e feriados que porventura coincidam com a escala prevista nesta clausula, face 4 natural compensagdo pelo desconto das 36 (trinta e seis) horas seguintes. 

Paragrafo segundo: Se a jornada 12x36 ocorrer em ambiente insalubre 6 desnecessario a licenca prévia da autoridade competente na area de higiene do trabalho. 

Paragrafo terceiro: A indenizacdo do intervalo intrajornada_ sera no percentual de 50% sobre a hora normal de trabalho. 

57.1 - OUTRAS ESCALAS E JORNADAS 

A jornada normal admitida na categoria compreende o trabalho de 192 (cento e noventa e duas) horas mensais, observado 0 artigo 611-A. 

Paragrafo primeiro — Serao admitidas as escalas de trabalho 4x2, 5x2, 5x1 e 6x1, em face das caracteristicas e singularidades da atividade, desde que nao haja extrapolag&o do limite aqui estabelecido, € respeitada a concessdo da folga semanal remunerada de no minimo 24 (vinte e quatro) horas consecutivas, nos termos da lei. Em havendo extrapolacgdo do limite aqui estabelecido, o empregado fara jus ao . recebimento dessas horas como extraordinarias, sem que isso implique em descaracterizagao do regime/escala de jornada de trabalho a que 0 empregado estiver sujeito. 

Paragrafo segundo — Sera concedido intervalo intrajornada de acordo com o artigo 611-A, da CLT, com no minimo 30 (trinta) minutos para refeigao e descanso, cujo periodo sera descontado da jornada diaria. A nado concessao ou concessAo parcial do intervalo para refeigao e descanso implica no pagamenio, de natureza indenizatoria, apenas no periodo. 

Paragrafo terceiro — O intervalo previsto no paragrafo segundo nao podera ser usufruido durante as duas primeiras e as duas Ultimas horas de jornada de trabalho dos empregados. 

Paragrafo quarto — Em casos de concess4o de intervalo intrajornada de 01 (uma) hora, é facultado a empresa 0 seu fracionamento em 2 (dois) periodos de 30 (trinta) minutos. 

Paragrafo quinto — Durante o usufruto do intervalo previsto no paragrafo segundo, fica facultado ao empregado permanecer nas dependéncias do local da prestagao de servico, cujo periodo nao sera computado na duragao do trabalho, por nao constituir tempo a disposigao do empregador. 

Paragrafo sexto — O trabalho em turnos ininterruptos de revezamento, sujeita as empresas ao cumprimento das normas constitucionais e legais existentes. 

Paragrafo sétimo — Nos termos do §2° do artigo 58 da CLT, 0 tempo despendido pelo empregado desde a sua residéncia até a efetiva ocupacao do posto de trabalho e para seu retorno, caminhando ou por qualquer 

 



meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, nao sera computado na jornada de trabalho, por 

nao ser tempo a disposicao do empregador. 

Paragrafo oitavo — O disposto no paragrafo anterior também se aplica para o tempo gasto no descolamento 

aos locais disponiveis para refeigao. 

Paragrafo nono — O caiculo do valor da hora normal dar-se-a pelo quociente da divisao do salario mensal, 

por 220 (duzentas e vinte) horas. 

57.1 - INTERVALO PARA REFEIGAO 

Nas jornadas superiores a 6 horas diarias, fica assegurado um intervalo minimo de 30 (trinta) minutos 

destinados a refeigao e descanso. Caso nao seja concedido integral ou parcialmente, sera pago como 

indenizacgao apenas o periodo suprimido/faltante, com acréscimo de 50% sobre o valor da remuneragao da 

hora normal de trabalho. 

‘Outras disposigées sobre jornada 

CLAUSULA QUADRAGESIMA OITAVA - HORAS EXTRAORDINARIAS/INTEGRAGAO 

a) As Horas Extras serao remuneradas com adic&o de 50% para os dias normais e 100% para as folgas e 

feriados. 

b) A média das horas extraordinarias habitualmente trabalhadas integrarao & remuneragao para efeito de 

pagamento de férias, 13° salario e depdsitos fundiarios. 

Férias e Licengas 

Outras disposicées sobre férias e licengas 

CLAUSULA QUADRAGESIMA NONA - FERIAS E FRACIONAMENTO 

Desde que haja concordancia do empregado, as férias poderao ser usufruidas em até trés periodos, sendo 

que um deles nao podera ser inferior a quatorze dias corridos e os demais nao poderdo ser inferiores a cinco 

dias corridos, cada um. 

a) Feito o comunicado do periodo do gozo de férias, o empregador nao podera cancelar o inicio previsto. 

b) A comtnicagao do perfodo do gozo de férias devera ocorrer com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias 

por escrito. 

c) As férias que nao forem concedidas nos termos disposto no art. 137 da CLT sera paga de forma dobrada.



d) E devido ao pagamento das férias proporcionais acrescido de 1/3 ao empregado que pede demissao 
antes de completar 12 meses de trabalho, conforme sumula 261 do TST. 

e) O inicio do gozo das férias nao podera coincidir com saébados, domingos, feriados e folgas. 

CLAUSULA QUINQUAGESIMA - BANCO DE HORAS E FERIAS ENQUANTO DURAR A PANDEMIA 
COVID 19 

A Planilha de composig&o de encargos sociais fixada nesta Convengao Coletiva,.revela o contexto minimo 
de custeio para possibilitar contratagdes com exequibilidade econémica e seguranga juridica, com foco em 
resguardar os tomadores de servicgos no tocante a contratagao de atividades terceirizadas com 
predominancia de mao de obra, no que concerne a responsabilidade subsidiaria e/ou solidaria presente nas 
relagées trabalhistas. 

A planilha de composigaéo de encargos sociais minimos segue padrées de aglutinagao de custeio, 
considerando a realidade do setor de asseio e conservacado, em percentuais respaldados por analises 
produzidas pelas mais renomadas instituigdes especializadas na criag&o e andlise de indices econdmico- 
financeiros descrita no anexo |. 

78 — BANCO DE HORAS E FERIAS ENQUANDO DURAR A PANDEMIA COVID 19 

78.1- BANCO DE HORAS 

1.a. Fica autorizado 0 uso do acordo de compensacdo de jornada através de Banco de Horas, previsto no 
artigo 59 § 2° da CLT, relativo aos dias nao trabalhados, a serem compensados pelo empregado no dia de 
sua folga (com o limite de 10 horas a 12 horas por dia, conforme a escala) ou em dias normais de trabalho 
(em até 02 (duas) horas por dia), salvo quando da hipdtese do art. 61 § 2° da CLT, na qual a empresa devera 
comunicar os empregados atingidos, nado havendo necessidade de comunicar a SRTE em razdo do estado 
de calamidade publica. 

1.b. O periodo de vigéncia do banco de horas sera 01.01.2021 a 31.12.2021, periodo este que devera haver 
a compensagao do saldo de horas devido, sendo que em caso de rescisdo, independentemente do motivo, 
havera o desconto proporcional nas verbas rescisérias. Podendo as partes firmarem mero aditivo prorrogado 
tal prazo por 06 meses. 

1.c. Em carater excepcional, as horas extras ja realizadas, que seriam pagas poderao, a critério das 
empresas, serem convertidas para banco de horas, com a liberagdo destes empregados em folgas 
compensatorias, assim como pode o pagamento destas ser postergado para o fim da pandemia, com 
pagamento parcelado em até 03 (trés) vezes. 

1.d. As horas extras realizadas durante o periodo de calamidade publica, serao langadas em banco de horas 
de forma simples para compensag&o em até 18 (dezoito) meses, apos o término do estado de calamidade 
publica. 

78.2. FERIAS | 

2.a. Considerando o caput do art. 611-A da CLT, com redacao dada pela Lei n° 13.467/1 7, ficam autorizadas 
as empresas a concederem férias coletivas ou individuais, sem a necessidade de pré-aviso com 30 dias 
de_antecedéncia e/ou notificagéo com 15 dias de antecedéncia para o Ministério do Trabalho e para o 
Sindicato dos Trabalhadores da Categoria enquanto perdurar a Pandemia COVID 19. Cabendo em ambos 

 



os tipos de férias o empregado ser comunicado formalmente com antecedéncia minima de 48 (quarenta e 

oito) horas. 

2.b. Em situagdo excepcional, motivada por ato do Poder Publico ou em razéo de rescisdo de contrato com 

tomador de servicos ou sua redug&o, a comunicagao ao empregado das férias pode ser imediata, sem 

observar a antecedéncia minima, podendo esta comunicagao ocorrer por qualquer meio eletrénico. 

2.c. AS empresas ficam autorizadas a antecipar o periodo de gozo de férias daqueles trabalhadores que 

ainda nado compietaram o periodo aquisitivo, sendo que em havendo rescis&o contratual, independentemente 

do motivo, antes da totalizagdo do periodo aquisitivo serao descontadas os dias proporcionais decorrentes 

no termo rescisério. 

2.d. Em razo da natureza extraordinaria, as empresas ficam dispensadas de efetuar o pagamento prévio 

das férias e do abono constitucional de 1/3, devendo efetuar o pagamento do periodo de férias no més 

subsequente, ou seja, na mesma data que ocorrera o pagamento habitual do salario mensal e o abono 

constitucional devera ser quitado até o pagamento da primeira parcela do 13° salario de 2021, ou por ocasiao 

da rescisdo contratual, se esta ocorrer antes. 

2.e. As férias sendo concedidas, faz com que a este empregado, completado o periodo aquisitivo, inexista 

novo direito de férias, em razao de sua antecipagao. 

2. O empregador podera, nos postos de trabalho onde houver suspensao de trabalho das atividades 

laborais total ou parcial, dispensar o empregado do comparecimento ao trabalho, mas mantendo o 

pagamento do salario, ficando acordado que 0 mesmo numero de dias corridos em que o empregado 

ficar sem trabalhar sera abatido quando da usufruigéo de suas férias, limitando-se a 30 (trinta) dias, mas 

restando devido o pagamento do abono constitucional de 1/3. 

2.g. Fica acordado que a presente modalidade de suspensdo/compensagao podera ser utilizada tanto ao 

empregado que, na data da paralizacdo da atividade, ja tenha completado o curso do periodo aquisitivo, 

como aquele que ainda esteja no curso do periodo aquisitivo. 

2.h.A empresa devera obrigatoriamente informar quais os estabelecimentos ou setores que serao 

abrangidos por tal medida encaminhando copia da aludida comunicagao aos sindicatos representativos da 

respectiva categoria profissional, diretamente no e-mail seacabc.siemacoabc@bol.com.br e afixar o aviso 

nos locais de trabalho para conhecimento e ciéncia de todos os trabalhadores. 
  

78.3 EQUILIBRIO NAS NEGOCIAGOES COLETIVAS (pandemia Covid 19) 

Com 0 objetivo de resguardar possiveis intervengées estatais neste momento de crise, fica assegurado pelas 

entidades sindicais profissionais que, a qualquer momento poderao negociar livremente e diretamente com 

as empresas do segmento se sentido de viabilizar novas normas para manutengao e criagao do bem estar 

social, principalmente, resguardar as empresas prestadores de servicos a terceiros o direito de estudar 

novas medidas a serem criadas diante do atual cenario de estado de Calamidade causado pela Pandemia 

COVID 19. 

NOTA: Esta Clausula se tornara totalmente sem efeito assim que a Pandemia do COVID-19 for 

considerada controlada pelo poder publico 

Satide e Seguranga do Trabalhador 

Condigédes de Ambiente de Trabalho 

CLAUSULA QUINQUAGESIMA PRIMEIRA - ASSISTENTE SOCIAL



As empresas que contarem com mais de 200 empregados em seus quadros na regido do Grande ABC 
contratarao um (a) assistente social para atendimento dos mesmos. ee 

  

CIPA composigao, eleigao, atribuigdes, garantias aos cipeiros 

CLAUSULA QUINQUAGESIMA SEGUNDA - CIPA/SIPAT 

O SIEMACO-ABC podera acompanhar o processo eleitoral da CIPA (Comiss&o Interna de Prevengado de 
Acidentes), para tanto as empresas comunicarao ao mesmo a data do inicio do processo eleitoral, apdés as 
eleigdes as mesmas encaminhardo copia da ata de eleicdo a entidade sindical, sendo certo que é obrigatéria 
a composigao da CIPA em cada local de trabalho conforme a NR 5. 

a) Os cipeiros eleitos pelos trabalhadores poderdo renunciar o seu mandato e cargo mesmo que suplente 
ou na estabilidade de caréncia, desde que de livre 

e espontanea vontade e que a rentincia seja realizada em reunido extraordinaria da comiss4o interna de 
prevengao de acidente e com a presenca de um técnico de seguranga e inclusive com as assinaturas de 
todos os presentes reconhecido firma em cartério. 

b) As empresas cumprirdo obrigatoriamente as normas regulamentadoras referente a satide e seguranga 
no trabalho 

c) As realizagé6es das SIPAT’s poderdo ter a participagao do Siemaco ABC, sendo lhe reservado 
oportunidade para sua apresentagao com aplicacao de palestras ex: AIDS, ALCOOL E DROGAS NO 
TRABALHO, ERGONOMIA, DOACAO DE SANGUE/ORGAOS/CANCER DE MAMA/PROSTATA, ETC. 

Treinamento para Prevengdo de Acidentes e Doengas do Trabalho 

CLAUSULA QUINQUAGESIMA TERCEIRA - SESMT COLETIVO 

ORGANIZAGAO DO SESMT COLETIVO: Em conformidade com o Art. 2° da Portaria SIT/ DSST N° 17, de 
01/08/2007, que aprova o subitem 4.14.3 da NR-4 que, por sua vez, altera a redagéo da Norma 
Regulamentadora n° 4, o Servico Especializado em Engenharia de Seguranga e em Medicina do Trabalho 
(SESMT) podera ser organizado pelo SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAGAO NO 
ESTADO DE SAO PAULO, englobando as empresas da mesma atividade econémica, localizadas na area 
de representacéo do SEAC - ABC SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVACAO DO 
GRANDE ABC; 

- Para facilitar a leitura, transcreve-se a Norma Regulamentadora 4, nos artigos em referendados nesta 
clausula. 

"NR 4 - NORMA REGULAMENTADORA 4 

SERVIGOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANCA E EM MEDICINA DO TRABALHO 

"4.1. As empresas privadas e publicas, os érgaos publicos da administrag&o direta e indireta e dos poderes 
Legislativo e Judiciario, que possuam empregados regidos pela Consolidagdo das Leis do Trabalho - CLT, © 
manterdo, obrigatoriamente, Servigos Especializados em Engenharia de Seguranga e em Medicina do



Trabalho, com a finalidade de promover a satide e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho." 

"4.14.3 As empresas de mesma atividade econémica, localizadas em um mesmo municipio, ou em 

municipios limitrofes, cujos estabelecimentos se enquadrem no Quadro II, podem constituir SESMT comum, 

organizado pelo sindicato patronal correspondente ou pelas préprias empresas interessadas, desde que 

previsto em Convengao ou Acordo Coletivo de Trabalho." ... 

"4.14.3.4 O SESMT organizado conforme o subitem 4.14.3 deve ter seu funcionamento avaliado 

semestralmente, por Comissdo composta de representantes das empresas, do sindicato de trabalhadores e 

da Delegacia 

Regional do Trabalho, ou na forma e periodicidade previstas na Convengao ou Acordo Coletivo de Trabalho. 

(Subitem 4.14.3 aprovado pela Portaria SST 17/2007). 

" AVALIACGAO: Nos termos no item 4.14.4.3 as partes signatarias constituiraéo comissao paritaria indicando 

cada qual dois componentes, e integrada ainda por cada parte dois integrantes do Siemaco ABC e Seac 

ABC, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a implantagaéo do SESMT COLETIVO. 

FISCALIZAGAO: A partir de seis meses da implantagao, a comissao paritaéria composta pelos signatarios, 

podera requisitar As empresas representadas pelo SEAC - ABC SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO 

E CONSERVACGAO DO GRANDE ABC, que nao aderirem ao sistema, toda documentagao relativa ao 

SESMT, mediante simpies notificagao com aviso de recebimento, com prazo de apresentagao nao inferior a 

vinte dias para analise do correto cumprimento da Legislagao relativa a matéria. 

PARAGRAFO UNICO: A nao apresentagao no prazo assinalado ensejara multa em favor das entidades no 

importe de cinco por cento (5%) do piso normativo por empregado da empresa, sendo metade a cada 

entidade, sem prejuizo de comunicagao ao Ministério Publico do Trabalho e a Fiscalizagao do Ministério do 

Trabalho e Emprego; 

Primeiros Socorros 

CLAUSULA QUINQUAGESIMA QUARTA - PRIMEIROS SOCORROS 

As empresas manter&o em todos os locais de servigos estojo contendo medicamentos necessarios ao 

atendimento de primeiros socorros. 

Outras Normas de Protecado ao Acidentado ou Doente 

CLAUSULA QUINQUAGESIMA QUINTA - CONVENIO MEDICO - MONTADORAS 

As empresas prestadoras de servigos de Asseio e Conservagao que prestam servigos nas montadoras 

proporcionarao convénio médico e hospitalar aos seus empregados e dependentes legais, definidos na 

legislagdo previdenciaria, nos moldes conveniados praticados pelo mercado, que propicie atendimento de 

forma abrangente em relagdo a todas as principais regides geograficas das cidades de Santo André, Sao 

Bernardo do Campo, Sao Caetano do Sul, Maua, Ribeirao Pires e Diadema e regides adjacentes. | 

O plano médico e hospitalar deve proporcionar atendimento quanto aos servigos médicos disponibilizados 

aos usuarios, em relacdo a atendimentos ambulatoriais de clinicas gerais e especialidades médicas a 

 



atendimentos hospitalares compreendendo internagdes (quando a situacdo clinica exigir), atendimentos de 
emergéncia em pronto socorro e ainda os servigos médicos complementares de exames laboratoriais e 
radiologicos, bem como atendimentos para trabalhos de parto, tanto natural como em cirurgia, aleém de outras 
interferéncias cirurgicas e outros atendimentos que normalmente s&o cobertos hos charnados planos 
“standers” 

a) O custo do convénio médico sera rateado entre empresas e trabalhadores, sendo que a cota parte do 
empregado sera de 20% (vinte por cento), considerando o valor do plano individual e de possiveis 
dependentes. 

Relagées Sindicais 

Liberagdo de Empregados para Atividades Sindicais 

CLAUSULA QUINQUAGESIMA SEXTA - LIBERAGAO DIRIGENTE SINDICAL 

Serao concedidas aos Cipeiros e dirigentes Sindicais, quando convocados pelo sindicato para participarem 
de eventos, palestras e/ou cursos promovidos pelo mesmo, até 10 (dez) dias por ano, sem perda de seus 
vencimentos e demais consectarios legais. 

Contribuigées Sindicais 

CLAUSULA QUINQUAGESIMA SETIMA - CONTRIBUIGAO DE NEGOCIACGAO COLETIVA 2021 

Com base nas disposigées contidas no artigo 513, alinea “e” da CLT, de acordo com decisdo proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal através do Recurso Extraordinario n. 189.960-3, publicada no DJU em 10.08.2001 
e, recente entendimento do Ministério Publico do Trabalho e Poder Judiciario, afim de que haja a mantenga 
da infraestrutura da entidade sindical, considerando que as negociagées coletivas trazem beneficios e 
vantagens a toda a categoria, independentemente de ser associados ou nao. 

Os empregadores ficam obrigados a descontar na folha salarial de cada més, a partir de janeiro de 2021, a 
importancia equivalente a 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) do salario base de cada empregado 
nao sindicalizado, devidamente corrigido e limitado o desconto mensal a R$ 35,00 (trinta e cinco reais), a 
titulo de Contribuigao de Negociagao Coletiva.As importancias descontadas deverdo ser recolhidas ao 
SIEMACO-ABC em guias proprias fornecidas, até o dia 10 do més subsequente ao vencido, acompanhada 
da relagao nominal dos empregados, sob pena de pagamento de multa de 20% (vinte por cento) do valor 
devido, acrescido de juros e corregées legais. 

O SIEMACO-ABC publicou Edital de Convocagao junto ao Jornal agora do Estado de Sao Paulo em 
30/10/2020 - pagina A11, declarando o direito de oposigao deste desconto que deve ser manifestado 
pessoalmente pelo trabalhador interessado em carta de préprio punho na sede da entidade. Ficando sem 
validade as comunicagdes efetuadas pelos empregados através de correio, cartério, e-mail, fax ou 
diretamente a empresa. 

O desconto e repasse da importancia devida pelo empregado a titulo de Contribuigao Assistencial Negocial 
de responsabilidade da empresa, sendo que a omissdo empresarial na efetivagao do desconto e seu-



respectivo repasse ao SIEMACO-ABC fara com que o 6nus pelo pagamento da importancia se reverta a 
empresa, sem permissdo de desconto ou reembolso posterior ao trabalhador. 

57.1 - CONTRIBUICAO DE NEGOCIAGAO COLETIVA 2022: 

Com base nas disposicgées contidas no artigo 513, alinea “e” da CLT, de acordo com decisao proferida pelo 

Supremo Tribunal Federal através do Recurso Extraordinario n. 189.960-3, publicada no DJU em 10.08.2001 

e, recente entendimento do Ministério Publico do Trabalho e Poder Judiciario, afim de que haja a mantenga 

da infraestrutura da entidade sindical, considerando que as negociagées coletivas trazem beneficios e 

vantagens a toda a categoria, independentemente de ser associados ou nao. 

Os empregadores ficam obrigados a descontar na folha salarial de cada més, a partir de janeiro de 2022, a 

importancia equivalente a 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) do saldrio base de cada empregado 

nao sindicalizado, devidamente corrigido e limitado o desconto mensal a R$ 35,00 (trinta e cinco reais), a 

titulo de Contribuigao de Negociagao Coletiva. 

As importancias descontadas deverdo ser recolhidas ao SIEMACO-ABC em guias prdprias fornecidas, até 

o dia 10 do més subsequente ao vencido, acompanhada da relagao nominal dos empregados, sob pena de 

pagamento de multa de 20% (vinte por cento) do valor devido, acrescido de juros e corregées legais. 

O SIEMACO-ABC publicou Edital de Convocagao junto ao Jornal AGORA do Estado de Sao Paulo em 

30/10/2020 - pagina A11, declarando o direito de oposigaéo deste desconto que deve ser manifestado 

pessoalmente pelo trabalhador interessado em carta de prdprio punho na sede da entidade. Ficando sem 

validade as comunicagédes efetuadas pelos empregados através de correio, cartério, e-mail, fax ou 

diretamente a empresa. 

O desconto e repasse da importancia devida pelo empregado a titulo de Contribuigaéo Assistencial Negocial 

de responsabilidade da empresa, sendo que a omissao empresarial na efetivagao do desconto e seu 

respectivo repasse ao SIEMACO-ABC fara com que o 6nus pelo pagamento da importancia se reverta a 

empresa, sem permissdo de desconto ou reembolso posterior ao trabalhador. 

CLAUSULA QUINQUAGESIMA OITAVA - MENSALIDADE SINDICAL OBREIRA 

Nos termos do art. 545 da CLT o valor da mensalidade sindical descontado dos empregados devera ser 

repassado mensalmente pelas empresas aos cofres da entidade obreira até o dia 10 do més subsequente 

ao més do desconto, sendo certo que, apés 0 prazo mencionado sera acrescido de multa 20% (vinte por 

cento) e juros mensais de 1% (um por cento), sendo certo ainda, que por cobrancga judicial as empresas 

arcario Com os encargos, sucumbéncias e honorarios advocaticios na base de 20% (vinte por cento). 

CLAUSULA QUINQUAGESIMA NONA - CONTRIBUIGAO DE NEGOCIAGAO COLETIVA PPR 2021 

As empresas efetuardo o desconto de todos os seus empregados, nao sindicalizados, ao SIEMACO — ABC 

0 percentual de 5% (cinco inteiros por cento) sobre o valor pago em cada parcela, a titulo de contribuigao de 

negociacao coletiva PPR/2021, com limite de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), por empregado.



CONTRIBUIGAO DE NEGOCIACAO COLETIVA PPR 2022 

As empresas efetuarao o desconto de todos os seus empregados, nao sindicalizados, ao SIEMACO — ABC 
O percentual de 5% (cinco inteiros por cento) sobre o valor pago em’cada'parcela, a titulo‘de contribuicao de 
negocia¢ao coletiva PPR/2022, com limite de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), por empregado. 

CLAUSULA SEXAGESIMA - MENSALIDADE SINDICAL PATRONAL ABC 

A partir de fevereiro/2008, as empresas que possuam empregados na base territorial do sindicato, 
contribuirao em favor do SEAC — ABC conforme estatuto social, com a 

Importancia equivalente de 0,4% (quatro décimos por cento) mensalmente sobre o total bruto dos salarios 
Pagos aos empregados constantes da folha de pagamento, devendo apresentar 01 (uma) copia da mesma, 
quando solicitada pelo sindicato patronal, que ficarao arquivadas. 

a) O recolhimento de que trata esta clausula sera efetuado, conforme percentual mencionado, em guias 
proprias fornecidas pelo Sindicato Patronal. 

b) O prazo para o recolhimento das importancias previstas por parte das empresas ndo podera exceder ao 
ultimo dia Util do més referente ao pagamento, sendo o primeiro vencimento em 31 de janeiro de 2021. 

c) As empresas que nao efetuarem o recolhimento da taxa no prazo citado, incidirao em multa de 20% (vinte 
por cento), sobre o total devido, além de juros e corregao monetaéria e, em caso de cobranga judicial, honorarios advocaticios na base de 20% (vinte por cento). 

CLAUSULA SEXAGESIMA PRIMEIRA - TAXA ASSISTENCIAL PATRNAL ABC-2021 

Desconto assistencial das empresas para 0 Sindicato das Empresas de Asseio, Conservacdo e Afins do ABCDM RP e RGS - SEAC - ABC. 

a) As empresas sejam associadas ou nao, recolherdo a favor do SEAC — ABC, a importancia de acordo com o numero de empregados constantes da folha de pagamento do més de Marco do corrente ano e de acordo com a tabela abaixo, em uma Unica vez, em conta corrente do SEAC — ABC, cujas guias serao encaminhadas as empresas. Este recolhimento sera feito até o dia 15 de Abril de cada ano, sob pena de multa de 20% (vinte por cento) sob o montante, mais juros simples de 1% (um por cento) ao més. 

Até 50 empregados (valor por empregado) R$ 22,00 (limitado a R$ 900,00) 

De 51 a 100 empregados. ~ R$ 1.500,00 

De 101 a 200 empregados. ~ R$ 2.140,00 

De 201 a 500 empregados. R$ 2.950,00 

De 501 a 1000 empregados. R$ 5.150,00 

Acima de 1001 empregados. R$ 6.500,00



‘CLAUSULA SEXAGESIMA SEGUNDA - CONTRIBUIGAO NEGOCIAL PATRONAL 

Considerando o previsto no art. 611-A da CLT, prevalecerao sobre a lei todos os pontos objetos de Acordo 

ou Convengao Coletiva, ressaltados as vedagées previstas no art. 611-B; Considerado que o art. 611-B nao 

veda a estipulacdo de contribuig&o decorrente de Convencao Coletiva para toda a categoria econémica, 

diante disso prevalece o negociado sobre o legislado; Assim por deliberag¢éo da Assembleia Geral do 

Sindicato patronal de acordo com o disposto no art. 8°, inciso Ill da Constituigao Federal, todas as empresas 

que exercem atividades representadas pelo Sindicato Patronal SEAC-ABC (Sindicato das Empresas de 

Asseio, Conservacao e Afins do Grande ABCDM, RP e RGS), recolherao junto ao Banco Bradesco, Agencia 

0122-8 Conta Corrente n° 004583-7, em favor do SEAC-ABC (Sindicato das Empresas de Asseio, 

Conservagao e Afins do Grande ABCDM, RP e RGS), mediante guia a ser fornecida por este sindicato com 

vencimento em 31/07/2021, a CONTRIBUICAO NEGOCIAL PATRONAL, para a assisténcia a todos e nao 

somente a associados, conforme estabelecido na tabela abaixo. 

CLASSE DE CAPITAL SOCIAL (em PARCELA A 

LINHA R$) ALIQUOTA % ADICIONAR (R$) 

01 de 0,01 a 29.268,75 Contr. Minima 234,15 

02 de 29.268,76 a 58.537,50 0,8% — - 

03 de 58.537,51 a 585.375,00 0,20% 351,22 

04 de 585.375,01 a 58.537.500,00 0,10% 936,60 

05 de 58.537.500,01 a 312.200.000,00 0,02% 47.766,60 

06 de 312.200.000,01 em diante Contr. Maxima  110.206,60 

Paragrafo Primeiro. A Contribuigéo Negocial sera distribuida da seguinte forma: 

|— 80% para o Sindicato; 

ll-— 15% para a Federagao; 

lll — 5% para a Confederagao. 

Paragrafo Segundo. O atraso no pagamento da contribuigao supramencionada acarretara a incidéncia de 

multa de 10% do valor da contribuig&o, bem como em corregéo monetaria a ser calculada pela média dos 

indices fornecidos pelo IGPM/FGV e INPC/IBGE 

Outras disposigées sobre relagdo entre sindicato e empresa 

CLAUSULA SEXAGESIMA TERCEIRA - CONTRIB. ASSIS. (DIA DOS TRABAL. DE ASSEIO E 

CONSERVAGAO 2021 

As empresas prestadoras de servicos de Asseio e Conservacado abrangidas por esta Conveng¢ao Coletiva de 

Trabalho contribuirdo a favor do SIEMACO ABC com a importancia de R$ 16,62 (Dezesseis reais e sessenta 

e dois centavos) uma unica vez por empregado a titulo de ajuda de custo para a realizagao da



confraternizagao em comemoragao ao dia dos trabailhadores em Asseio e Conservagao, (16 de Maio de 
cada Ano). A contribuigao sera paga pelas empresas até o dia 10/05/2021. 

  

a) Os recolhimentos provenientes desta clausula serfo efetuados diretamente na tesouraria do SIEMACO 
ABC, através de guias especificas fornecidas pelo Sindicato Obreiro. , 

b) Apés o prazo mencionado, sera acrescido de multa de 20% (vinte por cento) e juros mensais de 1% (um 
por cento). Sendo por cobranga judicial, as empresas arcaréo com os encargos, sucumbéncia e honorarios 
advocaticios na base de 20% (vinte por cento). 

CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL (Dia dos Trabalhadores de Asseio e Conservagao) 2022: 

As empresas prestadoras de servicos de Asseio e Conservagdo abrangidas por esta Convengao Coletiva de 
Trabalho contribuirao a favor do SIEMACO ABC com a importancia de R$ 16,62 (Dezesseis reais e sessenta 
e dois centavos) uma Unica vez por empregado a titulo de ajuda de custo para a realizagao da 
confraternizagaéo em comemoragao ao dia dos trabalhadores em Asseio e Conservacao, (16 de Maio de 
cada Ano). A contribuigao sera paga pelas empresas até o dia 10/05/2022. 

a) Os recolhimentos provenientes desta clausula serdo efetuados diretamente na tesouraria do SIEMACO 
ABC, através de guias especificas fornecidas pelo Sindicato Obreiro. 

b) Apos o prazo mencionado, sera acrescido de multa de 20% (vinte por cento) e juros mensais de 1% (um 
por cento). Sendo por cobranga judicial, as empresas 

arcarao com os encargos, sucumbéncia e honorarios advocaticios na base de 20% (vinte por cento). 

CLAUSULA SEXAGESIMA QUARTA - CERTIDAO DE REGULARIDADE SINDICAL 

Com o intuito de preservar as empresas id6neas, assim como seus respectivos empregados e os 
contratantes em geral, para efeito deste instrumento e de comprovacao junto a terceiros, inclusive Justica 
do Trabalho, Delegacia Regional do Trabalho (SRTE), Tomador de Servicos e Orgaos Licitantes e por forga 
desta conveng&o e em atendimento ao disposto no Artigo 607 da CLT, as empresas para participarem em 
licitagdes promovidas por érgéos da administragado publica, direta, indireta ou contratagoes por Setores 
Privados, deverao apresentar Certid&éo de Regularidade para com suas obrigacgées sindicais. 

Para a realizagéo de homologagées trabalhistas as empresas deverao apresentar certidao de regularidade 
sindical patronal e obreira. OS 

PARAGRAFO PRIMEIRO — Esta certiddo sera expedida pelas partes convenientes, individualmente, sendo 
especifica para cada certame licitatério, sendo vedada a emissao de certidédes ou declaragées de 
cumprimento parcial das obrigagées contidas nesta Clausula. 

PARAGRAFO SEGUNDO - Consideram-se obrigacées sindicais: 

a) Recolhimento da contribuigao sindical (profissional e econémica); 

 



b) Recolhimento de todas as taxas, mensalidades e contribuigées inseridas nesta convengao; 

c) Respeitar o inteiro teor desta convengao coletiva. 

PARAGRAFO TERCEIRO — A falta da Certid&o ou vencido seu prazo, que é de 30 (trinta) dias, permitira as 
demais empresas licitantes, bem como aos sindicatos 

convenientes, nos casos de concorréncia, carta-convite ou tomada de pre¢os, alvejarem o processo licitatério 
por descumprimento da CCT. 

i 

CLAUSULA SEXAGESIMA QUINTA - DELEGADO SINDICAL 

Fica autorizada a eleigéo para 01 (um) delegado sindical, com um respectivo suplente, nas empresas que 
manterem contratos com mais de 100 (cem) empregados nas montadoras de veiculos do Grande ABC. 

a) Todo.o processo eleitoral sera realizado pelo SIEMACO ABC conforme regulamento que sera acordado 

entre as partes (sindicato e empresa). 

b) Para as hipéteses em que houver Representante Sindical (Diretor de Base, Diretor Suplente da Executiva, 
Diretor do Conselho Fiscal, Diretor do Conselho Fiscal Suplente, Delegado da Federacao e Confederacao, 
Delegado da Federacao e 

Confederacgaéo Suplentes), nas dependéncias das empresas ou nos locais de prestagao de servigos com 
mandato e garantia de emprego, conforme diretoria executiva fica dispensada a realizagao da eleigao de 

Delegado Sindical. 

c) ' Os mandatos dos Delegados Sindicais em vigor terao validade até seu final. 

Outras disposigées sobre representagado e organizagao 

CLAUSULA SEXAGESIMA SEXTA - REPRESENTATIVIDADE 

Esta norma coletiva abrange todas as empresas prestadoras de servigos e seus empregados que prestam 

servicos de asseio e conservagao, pintura, restauragao e limpeza de fachadas, dedetizacao, 

desinsetizacdo, descupinizacdo, desratizag4o, desentupimento, desinfecgao, lavagens industriais, limpeza 

de bebedouros, ar condicionados, exaustores, manutengao predial, manutengao de maquinas, lavagens de 

carpetes, limpeza de fossas, limpeza de caixa de agua, raspagem de tacos e assoalhos, aplicagao de 

sinteco e cascolac, portaria, guarda, jardinagem, manutengdo elétrica e hidraulica, tubulagao, operador de 

varredeira/empilhadeira, Operador de vefculo Industrial, marcenaria, carpintaria, garagistas, manobristas, 

controlador de acesso, servicos de copa, garcom, zeladoria, separagdo de residuos (reciclagem), servigos 

administrativos e assemelhados, exceto os de categoria diferenciada regulamentas por lei, nos municipios 

representados pelas entidades sindicais acordantes, respectivamente: Sao Bernardo do Campo, Diadema, 

S4o Caetano do Sul, Santo André, Maua, Ribeirao Pires e Rio Grande da Serra. 

Disposigdes Gerais 

Aplicagao do Instrumento Coletivo



CLAUSULA SEXAGESIMA SETIMA - COPARTICIPAGAO NO SISTEMA DE PROTEGAO SOCIAL DA 
CATEGORIA 

iE etree Ge hare peta gira ge aiding gf Rp MSRAM eee > 

As partes entendem que a base de trabalhadores representada pelo SIEMACO-ABC, é notadamente de um 
publico vulneravel, carente de assisténcia basica ao préprio trabalhador e sua familia, afetando sua vida 
pessoal e profissional. Como forma de minimizar esta realidade, historicamente alguns Sindicatos da 
categoria vem prestando parcialmente estes servigos aos trabalhadores e dentre os servigos disponibilizados 
é o de assisténcia a satide (médica e odontoldgica) para os trabalhadores e seus dependentes. Por se tratar 
de um servigo oneroso, as Empresas contribuirao, mensalmente, para seu custeio de forma a ampliar o 
escopo desta assisténcia e atender a todos os trabalhadores da categoria. 

Paragrafo primeiro: As empresas concederéo a todos seus empregados um beneficio constituido por 
Assisténcia a salde, abrangendo o atendimento ambulatorial com consultas médicas e odontoldgicas, 
servigos de apoio ao diagnéstico, voltados a preveng&o e procedimentos curativos basicos, sendo que o 
mesmo sera gerido e prestado por instituigao terceira, o Instituto Arlindo Gusmao de Fontes, CNPJ N° 
07.709.807/0001-47. 

Complementarmente e objetivando a promog&o do bem estar fisico, mental, emocional, intelectual, 
profissional e social da categoria, o Instituto executara atividades referenciadas no desenvolvimento de 
estudos, pesquisas, consultorias e agdes visando o atingimento dos objetivos previstos nesta CCT 
2020/2021, para tanto realizando convénios e parcerias com centros especializados e entidades parceiras. 

Paragrafo segundo: Escopo dos beneficios de assisténcia 4 sade médica e odontolégica a serem . 
oferecidos a categoria: 

1. Assisténcia médica ambulatorial: Servigos de sadde voltados para os casos de baixa complexidade e que 
nao oferegam risco imediato a vida do paciente, com as seguintes especialidades: clinica geral, ginecologia, 
ortopedia e oftalmologia. 

2. Assisténcia odontolégica: atendimento odontoldgico, exceto prétese e ortodontia. 

3. Exames laboratoriais: Urina tipo 1; cultura de fezes e hemograma completo. 

Paragrafo terceiro: Para custeio do beneficio acima referenciado, as empresas pagarao ao Instituto 
anteriormente identificado, o valor de R$ 28,00 (vinte e oito reais), por més e por empregado, 
responsabilizando-se o Instituto a prestar assisténcia constituida por consultas médicas e odontoldgicas, 
para os trabalhadores, seja por seu departamento médico, seja por convénio; 

Paragrafo quarto: Os recolhimentos dos valores estabelecidos na clausula anterior deverdo ser efetuados 
até o dia 10 de cada més, tomando por base 0 numero de empregados indicados no CAGED do més 
imediatamente anterior, passando os empregados - cuja relagao devera ser encaminhada ao instituto, 
juntamente com a copia da guia de recolhimento e do CAGED a ter direito ao beneficio a partir do dia seguinte | 
apos a entrega dos mencionados documentos. O total de empregados a ser considerado é aquele descrito 
no CAGED por CNPJ da empresa na base territorial. 

Paragrafo quinto: A presente estipulagao nao tem natureza salarial, nado se integrando na remuneragao 
para qualquer fim; 

Paragrafo sexto - A obrigagdo de pagamento pela empresa sera mantida em caso de afastamento do (a) 
empregado (a), por motivo de doenga ou acidente de trabalho, pelo prazo de 12 (doze meses). Decorrido tal 

 



tempo, ao (a) empregado (a) sera facultada a manutencao do beneficio mediante pagamento direto por ele 
feito ao respectivo instituto, desobrigada desde logo a empresa de qualquer responsabilidade. 

Paragrafo sétimo - Além da obrigagao do pagamento do vaior do beneficio, fica instituida uma multa 
equivalente a R$ 28,00, por més e por trabalhador, no caso de descumprimento da presente clausula, em 
favor do instituto para o qual os valores deveriam ter sido recolhidos. 

Paragrafo oitavo - Em todas as planilhas de custos e editais de licitag6es devera constar a provisao 
financeira para cumprimento deste beneficio assisténcia médica, a fim de que seja preservado o patrimdénio 
juridico dos trabalhadores em consonancia com o artigo 444 da CLT. 

Paragrafo nono - O valor de R$ 28,00 (vinte e oito reais) sera valido até 31.12.2021. Apdés esse periodo, 
sera reajustado de acordo com o indice negociado para categoria abrangida por esta norma coletiva. 

Paragrafo décimo: Para pagamento e cumprimento desta clausula, acessar o site do Instituto através do 
endereco: www.institutoagf.com.br (campo “Boleto"). 
  

CLAUSULA SEXAGESIMA OITAVA - MULTA 

Pelo descumprimento de quaisquer das clausulas do presente acordo, o infrator arcara com multa de 10% 
(dez por cento) do salario minimo, por empregado e por infragao, revertida em favor da parte prejudicada, 
ficando excluidas as clausulas que tenham multa pré-estabelecida 

CLAUSULA SEXAGESIMA NONA - PREVALENCIA DAS CONDIGOES JA EXISTENTES 

As clausulas estabelecidas neste instrumento, nao prevalecerdo nos casos de condigdes mais favoraveis, ja 
concedidas espontaneamente pelas empresas a seus empregados, mantidas, pois as. vantagens destas 

sobre aquelas. 

Outras Disposigéoes 

CLAUSULA SEPTAGESIMA - ASSISTENCIA SOCIAL FAMILIAR 

O SIEMACO ABC prestara indistintamente a todos os trabalhadores abrangidos por esta Convengao Coletiva 

de Trabalho, servico assistencial em caso de incapacitagao permanente para o trabalho ou falecimento, 

destes ou de seus cénjuges e filhos, por meio de organizagdo gestora especializada e aprovada pela 

entidade sindical patronal. 

a) Os valores, requisitos, penalidades e forma da prestagao do servigo assistencial, estao previstos no 

Manual de Orientagao e Regras disponibilizados pela gestora no site: 

(www.beneficiosocialsindical.com.br. 

b) Para efetiva viabilidade financeira deste beneficio, as empresas, inclusive aquelas que oferecerem seguro 

de vida ou qualquer beneficio andlogo, compulsoriamente, a titulo de contribuigao social, recolherao até o



dia 10 de cada més e, a partir de 01/01/2021, o valor de R$ 9,74 (nove reais e setenta e quatro centavos) 
por trabalhador. O beneficio social sera gratuito para todos os trabalhadores, nao havendo nenhum 
desconto. 
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d) Em todas as planilhas de custos e de editais de licitagdes deverao constar a provisdo financeira para 
cumprimento dessa assisténcia social, a fim de que seja preservado o patrimGnio juridico dos trabalhadores, 
em consonancia com 0 artigo 444 da CLT. 

e) O presente servico social nao tem natureza salarial, por nao se constituir em contraprestagdo de servicos, 
tendo carater compulsério e ser eminentemente assistencial. 

Paragrafo Primeiro — Fica também instituido que o Siemaco ABC oferecera indistintamente a todos os 
trabalhadores abrangidos por esta Conveng4&o Coletiva de Trabalho, servico assistencial de natalidade 
(Beneficio Natalidade) quando do nascimento de filho de trabalhador (a). 

a) Para efetiva viabilidade deste beneficio, as empresas, compulsoriamente, a titulo de contribuigdo social, 
recolherao até o dia 10 (dez) de cada més e a partir de 10/02/2021, o valor de R$ 3,93 (trés reais e noventa 
e trés centavos) por trabalhador que possua, exclusivamente, por meio de boleto disponibilizado pela gestora 
no site (www.beneficiosocialsindical.com.br) 
  

Paragrafo Segundo - Em caso de afastamento de empregado, por motivo de doenga ou acidente de 
trabalho, o empregador mantera o recolhimento pelo periodo de 12 (doze) meses, ficando garantidos ao 
empregado todos os beneficios previstos nesta clausula, até seu efetivo retorno ao trabalho. 

Paragrafo Terceiro - O empregador que por ocasiao do nascimento, débito ou do fato causador da 
incapacitagao, estiver inadimplente por: falta de pagamento ou efetuar recolhimento por valor inferior ao 
devido, reembolsara a gestora o valor total dos beneficios a serem prestados e respondera perante o 
empregado ou a seus dependentes, a titulo de multa, o dobro do valor dos beneficios. Caso o empregador 
regularize seus débitos até 15 (quinze) dias Uteis apdés o recebimento da comunicagao formal da gestora, 
ficara isento de quaisquer responsabilidades descritas no item "F" do manual anexo disponibilizado no site 
da gestora (www.beneficiosocialsindical.com.br) 
  

Paragrafo Quarto - O nascimento, obito ou evento que possa provocar a incapacitagao permanente para o 
trabalho, por perda ou redugdo de sua aptidao fisica,devera ser comunicado formalmente a gestora, no prazo 
maximo e improrrogavel de 90 (noventa) dias da ocorréncia, pelo site 
www.beneficiosocialsindical.com.br. 
  

CLAUSULA SEPTAGESIMA PRIMEIRA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO 

Sem prejuizo da Assisténcia Social Familiar Sindical, fica facultada, aos empregadores, a contratagao de 
seguro de vida em grupo em prol de seus empregados, hipdtese em que os mesmos contribuirdo até 10% 
(dez por cento) dos prémios mensais a ser descontado em folha de pagamento mensal



CLAUSULA SEPTAGESIMA SEGUNDA - UNIFORMES 

Deverao ser fornecidos de acordo com cada fungao operacional, gratuitamente, 01 (um) uniforme na 
admissao e outro até 30 (trinta) dias apés, conforme descrigao abaixo: 

* Camisa ou camiseta, calga, sapatos, botas, agasalhos (jaleco ou jaqueta ou blusa de moletom ou blusa de 

l4 ou casaco/paletd/sobretudo). 

a) Em caso de ser cobrado ou descontado dos vencimentos do empregado, a empresa fica obrigada a 
restituir-lhe em dobro o respectivo valor, na forma do artigo 462 da Consolidagao das Leis do Trabalho. 

a) Fica assegurado a empresa o direito ao reembolso do valor correspondente ao uniforme fornecido, em 
caso de nao devolucdo ou estrago voluntario do mesmo, por ocasiao do desligamento do empregado. 

b) N&o sera considerado tempo 4 disposigao do empregador, salvo se houver obrigatoriedade de realizar a 

troca na empresa 

CLAUSULA SEPTAGESIMA TERCEIRA - QUADRO DE AVISOS 

As empresas concederao um local, para afixagdo de quadro de avisos da entidade sindical, para 
comunicagées de interesse da categoria obreira. 

CLAUSULA SEPTAGESIMA QUARTA - CONVENIOS 

As empresas se obrigam a firmar convénios com farmacias ou drogarias préximas aos locais de trabalho, 

desde que estas admitam o convénio objetivando descontos na compra de medicamentos por seus 

empregados 

CLAUSULA SEPTAGESIMA QUINTA - COMPRIMISSO 

As empresas e 0 sindicato comprometem-se, antes de ajuizarem agées judiciais, a entabular negociagées, 

objetivando situagées conciliatérias aos conflitos coletivos e individuais 

CLAUSULA SEPTAGESIMA SEXTA - JUIZO COMPETENTE 

Compete a Justica do Trabalho o conhecimento e a decisdo das causas oriundas de divergéncias ou falta 

de cumprimento das clausulas deste acordo. 

f



CLAUSULA SEPTAGESIMA SETIMA - COPARTICIPAGAO NO SISTEMA DE PROTEGAO SOCIAL DA 
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Paragrafo. primeiro: As empresas concederao a todos seus empregados um beneficio constituido por 
Assisténcia a satide, abrangendo o atendimento odontoldgico, sendo que o mesmo sera gerido e prestado 
por instituigao terceira, o Instituto Arlindo Gusmao de Fontes, CNPJ N° 07.709.807/0001-47. 

Paragrafo segundo: Escopo dos beneficios de assisténcia odontoldgica a serem oferecidos a categoria: 

1. Assisténcia odontoldgica: atendimento odontoldégico, exceto protese e ortodontia. 

Paragrafo terceiro: Para custeio do beneficio acima referenciado, as empresas pagardo ao Instituto 
anteriormente identificado, o valor de R$ 10,00 (dez reais), por mése por empregado, responsabilizando- 
se o Instituto a prestar assisténcia constituida por consultas odontolégicas, para os trabalhadores, seja por 
seu departamento odontoldgico, seja por convénio; 

Paragrafo quarto: Os recolhimentos dos valores estabelecidos na clausula anterior deverdo ser efetuados 
até o dia 10 de cada més, tomando por base o numero de empregados indicados no CAGED do més 
imediatamente anterior, passando os empregados - cuja relacdo devera ser encaminhada ao instituto, 
juntamente com a copia da guia de recolhimento e do CAGED a ter direito ao beneficio a partir do dia seguinte 
apos a entrega dos mencionados documentos. O total de empregados a ser considerado é aquele descrito 
no CAGED por CNPJ da empresa na base territorial. 

Paragrafo quinto - A obrigagao de pagamento pela empresa sera mantida em caso de afastamento do (a) 
empregado (a), por motivo de doenga ou acidente de trabalho, pelo prazo de 12 (doze meses). Decorrido tal 
tempo, ao (a) empregado (a) sera facultada a manutengao do beneficio mediante pagamento direto por ele 
feito ao respectivo instituto, desobrigada desde logo a empresa de qualquer responsabilidade. 

Paragrafo sexto - Além da obrigagao do pagamento do valor do beneficio, fica instituida uma multa 
equivalente a R$ 10,00, por més e por trabalhador, no caso de descumprimento da presente clausula, em 
favor do instituto para o qual os valores deveriam ter sido recolhidos. 

Paragrafo sétimo - O valor de R$ 10,00 (dez reais) sera valido até 31.1 2.2021. Apés esse periodo, sera 
reajustado de acordo com o indice negociado para categoria abrangida por esta norma coletiva. 

Paragrafo oitavo: Para pagamento e cumprimento desta cldusula, acessar o site do Instituto através do 
enderego: www. institutoagf.com.br (campo "Boleto"). 

CLAUSULA SEPTAGESIMA OITAVA - FORNECIMENTO DE PPP 

As Empresas fornecerao o PPP de acordo com o disposto na instrugao normativa vigente, obedecendo-se 
ao que for determinado por eventuais instrugédes que venham a esta substituir. 

1. O prazo de entrega do PPP é de 1dez) dias uteis contados a partir do protocolo, conforme solicitado 
pelo empregado. 

1. A multa pelo ndo cumprimento desta clausula 6 de um salario nominal do requerente, valorestea = 
ele revertido. 

 



CLAUSULA SEPTAGESIMA NONA - PLANILHA DE FORMAGAO DE ENCARGOS SOCIAIS MINIMO 
EXEQUIVEL 

A Planilna de composicgao de encargos sociais fixada nesta Convengaéo Coletiva, revela o contexto minimo 
de custeio para possibilitar contratagdes com exequibilidade econémica e seguranga juridica, com foco em 
resguardar os tomadores de servigos no tocante a contratagao de atividades terceirizadas com 
predominancia de mao de obra, no que concerne a responsabilidade subsidiaria e/ou solidaria presente nas 

relagées trabalhistas. 

A planilha de composicao de encargos sociais minimos segue padr6es de aglutinagao de custeio, 
considerando a realidade do setor de asseio e conservagdo, em percentuais respaldados por andalises 
produzidas pelas mais renomadas instituigdes especializadas na criagao e analise de indices econdmico- 
financeiros descrita no anexo I. 

CLAUSULA OCTAGESIMA - ULTRATIVIDADE 

Todas as clausulas desta convencdo coletiva de trabalho terfo validade até a assinatura da proxima 

convenc¢ao coletiva. 

CLAUSULA OCTAGESIMA PRIMEIRA - PLANILHA DE FORMAGAO DOS ENCARGOS SOCIAIS 
MINIMOS 

ITENS DE FORMACAO PERCENTUAL 

GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 

Previdéncia Social 20,00% 

SESI 1,50% 
SENAI 1,00% 
INCRA 0,20% 
SEBRAE 0,60% 
Salario-educacado 2,50% 

Seguro Contra Acidentes de Trabalho ; 3,00% 
Fundo de Garantia por Tempo de Servico -FGTS 8,00% 

TOTAL GRUPO A 36,80% 

GRUPO B - TEMPO REMUNERADO E NAO TRABALHADO 

Férias 9,15% 

Auséncia por Enfermidade (igual ou menor que 15 dias) 1,69% 
Auséncias Legais 0,95% 
Licencga Paternidade 0,42%



Acidente de Trabalho 

Aviso Prévio Trabalhado 

TOTALGRUPOB 

GRUPO C - ADICIONAL DE FERIAS E 13° SALARIO 

Adicional de Férias 

13° Salario 

TOTAL GRUPO C 

GRUPO D - OBRIGACOES RESCISORIAS 

Aviso Prévio Indenizado 
Incidéncia do FGTS sobre aviso prévio 
Incidéncia da Multa FGTS Sobre os depésitos FGTS 

Incidéncia da multa FGTS sobre 0 aviso-prévio indenizado 
Incidéncia da multa FGTS sobre o aviso-prévio trabalhado 

TOTAL GRUPO D 

GRUPO E - APROVISIONAMENTO DE CASOS ESPECIAIS 

Incidéncia do Grupo A sobre afastamento por licen¢a-maternidade 
Incidéncia do FGTS sobre o acidente de Trabalho (igualo ou menor que 
15 dias) 
Percentual Referente a Abono Pecuniario 
Percentual Referente a Reflexo do Aviso-Prévio Indenizado Sobre Férias 
e 13° Salario , 
Incidéncia do FGTS Sobre Reflexo do Aviso-Prévio Indenizado Sobre o 
13° Salario 

TOTAL GRUPO E 

GRUPO F - INCIDENCIAS CUMULATIVAS 

Grupo A x (Grupo B + Grupo C) 
Incidéncia do Grupo A Sobre Grupo B° 
Incidéncia Grupo A Sobre o Grupo C 

TOTAL GRUPO F 

TOTAL GERAL 

0,63% 

0,03% - 
Poets th Ea hese pA CR RCS Na 

12,87% 

3,05% 
9,38% 

12,43% 

5,13% 
0,41% 
1,29% 

0,22% 
0,00% 

7,05% 

0,33% 

0,00% 

0,13% 

1,00% 

0,03% 

1,49% 

4,30% 
4,58% 

8,88% 

79,52% 
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ANEXOS 
ANEXO | - ATA DE ASSEMBLEIA 

A autenticidade deste documento podera ser confirmada na pagina do Ministério da Economia na Internet, 

no endereco http://www.mte.gov.br.


