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Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
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Processo Administrativo n° 1301001/2021

Modalidade: Pregão Presencial SRP n° 12/2021
Tipo: Menor Preço Global

Objeto: Contratação de empresa especializada, através de ata de registro de
preços, para terceirização de mão-de-obra de apoio às atividades operacionais, para
suprir a carência de pessoal das secretarias municipais da Prefeitura Municipal de
São João dos Patos/MA.
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INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO MÉDIO SERTÃO - IDEMESE
RUA RAIMUNDO BORBA GALVÃO, 01, CENTRO, MIRADOR-MA CEP 65.850-000
CNPJ: 03.667.683/0001-23

E-mail: idemese@hotmail.com Fone: (99) 98420-3176/(98) 98525-3647

PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOÃO DOS PASTOS-MA

A/C: DA PREGOEIRO OFICIAL

ASSUNTO: PROPOSTA REF. AO PREGÃO PRESENCIAL N° 12/2021

DADOS DA EMPRESA

Razão Social da Empresa: Instituto de Desenvolvimento do Médio Sertão-IDEMESE
Nome de Fantasia: Instituto de Desenvolvimento do Médio Sertão-IDEMESE
CNPJ: 03.667.683/0001-23

Endereço: Rua Raimundo Galvão, n°01. Centro, Mírador/MA, CEP: 65850-000
Telefone: (99) 99651-8158- 98420-3176 (98)98525-3647
E-mail: idemese@hotmail.com

Proposta que faz a empresa Instituto de Desenvolvimento do Médio Sertão-
IDEMESE inscrita no CNPJ (MF) n° 03.667.683/0001-23 estabelecida no (a) Rua
Raimundo Borba Galvao, n°01, Centro, Mirador- MA, CEP; 65850-000 para a prestação
dos serviços, abaixo relacionadas, conforme estabelecido no Pregão n°12/2021.

Objeto: Registro de preços visando a Contratação de mão de obra terceirizada em
caráter complementar de apoio administrativo e expediente para suprir a carência de
Pessoal das SecretáriasMunicipais da Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ITEM CATEGORU
QTD

MENSAL

QTD
TOTAL

UNID V.ESTIMADO

UNIT.

V.ESTIMADO

MENSAL

V. ESTIMADO

TOTAL

1
Agente de
Portaria

1320 13200 Hora R$ 13,81 RS 18.229,20 R$182.292.00 /

2
Auxiliar de

Serviços Gerais
4400 44000 Hora R$ 14,53 RS 63.932.00 RS 639.320,00

3 Copciro 880 8800 Hora R$ 14,53 RS 12.786,40 RS 127.864,00

4
Auxiliar de

Almoxarífado
440 4400 Hora R$ 14,53 RS 6.393,20 RS 63.932,00

5

Auxiliar de

Apoio
Administralho

2640 26400 Hora R$ 14,71 RS 38.834,40 RS 388.344,00

6
Agente
Administrativo

2640 ' 26400 Hora R$ 16,05 RS 42.372,00 RS 423.720,00

7
Coordenador

Administrativo
1760 17600 Hora RS 16,05 RS 28.248.00 RS 282.480,00

8 Motorista 880 8800 Hora RS 16,05 RS 14.124,00 RS 141.240,00

9 Recepcionista 660 6600 Hora RS 16,05 RS 10.593,00 RS 105.930,00

10 Vigia 1320

O
O

<*>

Hora RS 16,05 RS 21.186,00 R$211.860,00

^^.TOTAL RS 256.698,20 RS 2.566.982,00

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO MÉDIO SERTÃO - IDEMESE
RUARAIMUNDO BORBA GALVÃO, 01,CENTRO, MIRADOR-MA CEP 65.850-000

CNPJ: 03.667.683/0001-23



INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO MÉDIO SERTÃO -IDEMESE
RUARAIMUNDO BORBAGALVÃO, 01, CENTRO, MIRADOR-MA CEP65.850-000
CNPJ: 03.667.683/0001-23

E-mail: idemese@hQtniail.com Fone: (99) 98420-3176/(98) 98525-3647

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ITEM CATEGORIA
QTD.

MENSAL
QTD TOTAL UNID

V. ESTIMADO

UNIT.

V. ESTIMADO

MENSAL

V. ESTIMADO

TOTAL

1
Agente de
Portaria

880 8800 Hora R$ 13,81 RS 12.152,80 RS 121.528,00

2

AiuüUar de

Serviços
Gerais

3520 35200 Hora R$ 14,53 R$51.145,60 RS 511.456,00

3
Auxiliar de

Almoxarifado
880 8800 Hora R$ 14,53 RS 12.786,40 RS 127.864,00

4
Auxiliar de

Apoio a Saúde
1320 13200 Hora R$ 14,71 RS 19.417,20 RS 194.172,00

5 Motorista 880 8800 Hora R$ 16,05 RS 14.124,00 RS 141.240,00

6 Recepcionista 440 4400 Hora R$ 16,05 RS 7.062,00 RS 70.620,00

7 Vigia 880 8800 Hora RS 16,05 RS 14.124,00 RS 141.240,00

TOTAL RS 130.812,00 RS 1.308.120,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ITEM CATEGORIA
QTD.

MENSAL

QTD.
TOTAL

UNID.
V. ESTIMADO

UNIT.

V. ESTIMADO

MENSAL

V. ESTIMADO

TOTAL

L
Agente de
Portaria

220 2200 Hora RS 13,81 R$3.038,20 RS 30.382,00

2
Auxiliar de

Serviços Gerais
440 4400 Hora RS 14,53 R$6.393,20 RS 63.932,00

3

Auxiliar de

Apoio
Admistrativo

220 2200 Hora RS 14,71 R$3.236,20 RS 32.362,00

4 Coordenador 220 2200 Hora RS 16,05 R$3.531,00 R$35.310,00

5 Recepcionista 220 2200 Hora RS 16,05 R$3.531,00 R$35.310,00

TOTAL RS 19.729,60 RS 197.296,00

VALOR TOTAL GERAL RS 407.239,80 RS 4.072.398,00

v' / VALOR ESTIMADO MENSAL: R$ 407.239,80(QUATROCENTOS E SETE MDL, DUZENTOS E
TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

VALOR ESTIMADO TOTAL (10 MESES): R$ 4.072.398,00 (QUATRO MILHÕES, SETENTA E
DOIS MIL E TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS).

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da data de sua
apresentação.
Forma de Pagamento: Mensal, medianteOrdemBancáriaem Conta Corrente.
Dados Bancários: Agência: 2789-8, Conta corrente: 20.003-4, Banco do Brasil.
Prazo para início dos serviços: até 06 (seis) dias corridos, contados do recebimento pela
CONTRATADA da ordem de serviço expedida pela CONTRATANTE.
Prazo de execução dos serviços: 10 (dez) meses, prorrogáveis na forma do Art. 57, U,
da Lei Federal n® 8.666/1993, a critério da Prefeitura, contados a partir da assinatura do
Contrato.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO MÉDIO SERTÃO - IDEMESE

RUARAIMUNDO BORBA GALVÃO, 01,CENTRO, MIRADOR-MA, CEP 65.850-000
CNPJ; 03.667.683/0001-23
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'1 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO MÉDIO SERTÃO - IDEMESE

RUARAIMUNDO BORBA GALVÃO, 01, CENTRO, MIRADOR-MA, CEP 65.850-000
CNPJ; 03.667.683/0001-23

E-mail: idemese@hottnail.com Fone; (99) 98420-3176/(98) 98525-3647

PAULO HERBERT NEVES CABRAL, Diretor, CPF; 966.937.203-82, RG: 97765698-
5 SSP-MA, solteiro. Contador, Endereço residencial: Rua Aristides Lobão n°32. Centro,
Mirador- MA, CEP: 65850-000.

JHON RIK LEITE DE SOUSA, Responsável Técnico, CPF: 940.125.713-20 e RG: SSP-
MA, casado, administrador, CRA/MA n°: 08179, Endereço residencial: Alameda E,
Condomínio Brisas Altos do Calhau, Torre Noite, Quitandinha, São Luís - MA, CEP:
65070-628.

Mirador, 05 de março de 2021

Instituto de

Instituto de Desenvolvimento do Médio Sertão-lDEMESE

Paulo Herberth Neves Cabral

PRESIDENTE

ísenvolvimento do Médio Sertão-I

Jhon Rik Leite de Sousa

Responsável Técnico
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INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO MÉDIO SERTÃO- IDEMESE
RUARAIMUNDO BORBA GALVÃO, 01,CENTRO, MIRADOR-MA CEP 65.850-000

CNPJ: 03.667.683/0001-23
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INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO MÉDIO SERTÃO- IDEMESE

RAIMUNDO BORBA GALVÃO, 01. CENTRO. MIRADOR-MA, CEP 65.850-000
0^ CNPJ; 03.667.683/0001-23

E-mail: idemcse@hotmaiI.com

PREGÃO PRESENCIAL - SRP N ®12 / 2021

Fone: (99) 98420-3176/(98) 98525-3647

Data: 05/03/2021

TABELA DE ENCARGOS SOCIAISSEMDESONERAÇÃO

COD DESCRIÇÃO HORA % MÊS %
A GRUPO A

A1 INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENA! 1,00 1,00
A4 (NORA 0,20 0,20
A6 SEBRAE 0,60 0,60
AS Saláiio Educação 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3.00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONOl 1,00 1,00

TOTAL 37,80 37,80
B GRUPO B

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,87 0,00
B2 Penados 3,95 0,00
B3 Auxílio - Enfermidade 0,89 0,69
84 13® Salário 10,73 8,33
B5 Licença PatemidadE 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,46 0,00
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11 0,09
B9 Férias Gozadas 7.42 5,76

B10 Salário Matemidade 0,03 0,03

TOTAL 43,25 15,52
C GRUPO 0

Cl Aviso Prévio Indenizado 4,72 3,67
02 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,09
03 Férias Indenizadas 5,83 4,53
04 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,98 3,09
05 Indenização Adicional 0,40 0,31

TOTAL 15,04 11,69
D GRUPO D

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 16,35 5,87

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

0.42 0,33

TOTAL 16,77 6,20
Horísta -112.86%

Mensatista = 71,21%

A + B + C + D



% RUA RAIMUNDO BORBA GALVAO, 01, CENTRO, MIRADOR-MA, CEP 65.850-000
'r

c^rr.<iii> Mamooo/^hntmaíl /-nm Fone: (99) 98420-3176/(98) 98525-3647

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO MÉDIO SERTÃO - IDEMESE

? CNPJ: 03.667.683/0001-23

composição ANALÍTICA DATAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDD - NAODESONERADO
DATA: 05/03/2021

BDl DE SERVIÇOS

1.0 CUSTOS INDIRETOS 4.21%

1.1 Administração Central 2,80%

1.2 Seguros 0,16%

1.3 Riscos 0,50%

1.4 Garantia 0,16%

1.5 Despesas Financeiras 0,59%

2.0 LUCRO 4,00%

2.1 Lucro 4,00%

3.0 TRIBUTOS 8,65%

3.1 Pis 0,65%

3.2 Cofms 3,00%

3.3
ISS aSS REFERENTE A PERCENTUAL DO
MUNICÍPIO DESÃOLUÍS)

5,00%

3.4 CPRB 0,00%

Segundo Acórdão 2622/2013 doTribunal deContas daUnião - TCU, o cálculo doBDI deve serfeito daseguinte maneira:

(1 + AC + S + R + + DF^) ^ Cl + Q ^
BDI- 1-/ ^



INSTrrUTO DE DESENVOLVIMENTO DO MÉDIO SERTÃO - IDEMESE
RUARAIMUNDO BORBA GALVÂO, 01,CENTRO, MIRADOR-MA, CEP65.850^0
CNPJ: 03.6Õ7.683/0001-23

E-mail: ideinesc@liolinaiI-(»in Fone: (.99) 98420-3176/(98) 98525-3647

PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.» 11 / 2021

Data; 05/03/2021

OBJETO:

Contratação de Empresa para prestação de serviço, de fonna contínua para Terceirização de mão-de-obra de apoio às atividades operacionais,
atendendo assim as necessidades das SecretariasMunicipais da PrefeituraMunicipaldc SãoJoãodosPatos-MA.

PLANILHA ORÇ/VMENTÁRIA

SECRETARIAMUNICIPALDE ADMINISTRAÇÃO

ITEM CATEGORIA
QT

MENSAL

QTD

TOTAL
UNID

V. ESTIMADO

UNIT.

V. ECTIMADO

MENSAL

V. ESTLMADO

TOTAL

Agente dc Portaria 1320 13200 Hora RS 13,81 RS 18.229,20 RS 18X29X00

2 Auiillarde Serviços Gerais 4400 44000 Hora RS 14,53 RS 63.932,00 RS 639^20,00

3 Copeiro 880 8800 Hora RS 14,53 RS 12.786,40 RS 127.864,00

4 Auxiliar dc Almoiarifado 440 4400 Hora RS 14,53 R$6J93,20 RS 63.932,00

Auxiliar dc Apoio Adminktrativo 2640 26400 Hora RS 14,71 RS 38.834,40 RS 388.344,00

6 Agente Admimstrat ivo 2640 26400 Hora RS 16,05 RS 42.372,00 RS 423.720.00

7 Coordenador Administrativo 1760 17600 Hora RS 16,05 RS 28.248,00 RS 282.480,00

8 Motorista 880 8800 Hora RS 16,05 RS 14.124,00 RS 141.240,00

9 Recepcionista 660 6600 Hora RS 16,05 RS 10.593.00 RS 105.930,00

10 Vigia 1320 13200 Hora RS 16.05 RS2I.I86,00 RS211.860.00

TOTAL RS 256.698,20 RSXS66.982.00

SECRETARU MUNICIP.\L DE S.VÚDE

ITEM CATEGORIA
QTD.

MENSAL

QTD
TOTAL

UNID
V. ESTIMADO

UNIT.

V. ESTIMADO

MENSAL

V. ESTLMADO

TOTAL

1 Agente de Portaria 880 8800 Hora RS 13,81 RS 1X152,80 RS 121.528,00

2 Auxiliar dc Serviços Gerais 3520 35200 Hora RS 14,53 RS 51.145,60 RS 511.456,00

3 Auxiliar de Almoiarifado 880 8800 Hora RS 14,53 RS 1X786,40 RS 127.864,00

4 Auxiliar de Apoio a Saúde 1320 13200 Hora RS 14,71 RS 19.417,20 RS 194.172,00

Motorista 880 8800 Hora RS 16,05 RS 14.124,00 RS 141.240,00

6 Rcccpcionfaia 440 4400 Hora RS 16,05 R$7.062,00 RS 70.620,00

7 Vigia 880 8800 Hora RS 16.05 RS 14.124,00 RS 141.240,00

TOTAL RS 130.812,00 RS 1.308.120,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ITEM CATEGORIA
QTD.

MENSAL

QTD.
TOTAL

UNID.
V. ESTIMADO

UNIT.

V. ESTIMADO

MENSAL

V. ESTIMADO

TOTAL

I Agente de Portaria 220 2200 Hora RS 13,81 RS 3.038,20 RS 30.38X00

2 Auxiliar dc Scniços Gerais 440 4400 Hora RS 14,53 RS6J93,20 RS 63.93X00

3 Auxiliar de Apoio Admisirativo 220 2200 Hora RS 14,71 R$3.236,20 RS 32.362,00

4 Coordenador 220 2200 Hora RS 16,05 RS 3.531,00 RS 35.310,00

Recepcionista 220 2200 Hora RS 16,05 RS3.53I,00 RS 35.310,00

TOTAL RS 19.729,60 RS 197.296,00

VALOR TOTAL GERAL RS 407.239,80 RS 4.072398,00

VALOR ESTIMADO MENSAL: RS 407.239,80 (QUATROCENTOS E SETE MIL. DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA
CENTAVOS)

VALOR ESTDvLXDO TOTAL (10 .MESES):RS 4.072.398,00 (QUATRO MttJlOES, SETENTA E DOIS MIL E TREZENTOS E NOVENTAE
OITO REAIS).

DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO:

0 prazo para inicio da prestação dosscrsiços é de até 06 (seis) diascorridos, contados dorecebimento pela CONTRATADA da ordem deserviço
espedida pela CONTRATANTE.

DA VIGÊNCIA;

U prazode vigência destecontrato serádc 10(dez)meses, a contarda datade suaassinatura, podendo serprorrogado poriguais c sucessivos períodos
nos termos do inciso 11 do aiL 57 da Lei 8.666. limitada a sessenta meses.



INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO MÉDIO SERTÃO - IDBMESE
rua RAIMUNDO BORBA GALVÃO, 01, CENTRO, MIRADOR-MA, CEP 65.850-000

A CNPJ: 03 667.683/0001-23 98420-3176/(98) 98525-3647
F-mail: idemese@hotmail.coin

Composição da Mão-de-obra
í^^rOadôs comolementarès para composição dos ciistds rofcreate àniao-dé^obra
^ ÂlwirN I IJiL

Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
Salário Normativo daCategoria Profissional
Categoria profissional (vinculada àexecução contratual)
Databaseda categoria (dia/mês/ano)
Datade apresentação da proposta

MrtmiT.O 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO"
ãrCõmpo"siçao'daReiiiuneração-

Salário Base

D

H

Adicional de periculosidade

Adicional de insalubridade

Adicional noturno

Hora noturna reduzida

Intervalo Intrajornada

DSR

b: Total da Remuneração '

MrtnTTT n 2; BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
Beneflciòs Mensais é Diários

D

H

Transporte

Auxílio alimentação (Vales, cestabásica etc.)
Assistência médica e familiar
Assistência Odontoló^ca
Auxilio creche

Seguro devida, invalidez e funeral
Outros (especificar): Cesta Básica
Outros (especificar): Participação nos Lucros

AGENTE DE PORTARU
R$ 3.038,20

CCT 2020-2021

01/01/2020

05 de março de 2021

^Vãlor(RS)l^
R$6,37

R$

VálôríRSns

5,00 R$0,32

2,00 R$0,13

3,80 R$0.24

0,50 R$0.03

0,50 R$0.03

0,50 R$0.03

9,25 R$0.59

0,25 R$0.02

21,80 R$U9
a. Total de Benefícios mensaise diários

Nn,., . vnlor MoLdo deveiâ sero custo real do msumo (descontado ovalor eventualmente pago pdo empi^B^

MÓDULO 3; INSUMOS DIVERSOS
Insurads-Diversos^fÇ;^¥)'i'í '̂'A-^"-'

A Uniformes

B Equipamentos

C EPrs

D Exames admissionais

MÓDULO 4:ENCARGOS SOCIAIS ETRABALfflSTAS
Encargos previdenciârios eFGTS4.1

INSS

B SESI ou SESC

SENAI ou SENAC

D INCRA

Salário Educação

H

FGTS

Seguro acidentedo trabalho
SEBRAE

a. TOTAL

Submódulo 4.2 -13° Salário e Adicional deFérias
13" R«l4rio eÃdícional de Férias4.2

13 "Salário

Adicional de Férias
Subtotal

Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13" Salário eAdicional de Férias
a.:fOTAI/

ValoR(R$)
R$0.03

R$0,03

R$0,03

R$0,01

R$0,10

Valor

R$1,27

R$0,10

R$0.06

R$0,01

R$0,16

R$0,51

R$0.19

R$0,04

RS 234

Valor (R$)

R$0.53

R$0.37

R$0,90

R$0,03

RS 0,93 k V



Submódulo 43 - Afastamento Maternidade
AfastainèntO'Matèraidade:!43

B

Afastamento maternidade

Incidência do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade
a. TOTAL

Submódulo4.4- Provisão para Rescisão
a. Provisadpára Rescisão4.4
Aviso prévio indenÍ2ado
Incidência doFGTS sobre aviso prévio indenizado
Multado FGTS do avisoprévio indenizado
Aviso prévio trabalhado
Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado
MultadoFGTS doavisoprévio trabalhado

TOTAL

Submódulo 4.5 - Custo deReposição doProfissional Ausente
Cnmnósicãõ do CustodeReposição doProfissionalAusente4.5

H

Férias

Ausência por doença

Ausênciapor Acidentede trabalho

Outros (especificar)
Subtotal

Incidência dosubmódulo 4.1 sobre o Custo dereposição
TOTAL

Quadro - resumo - Módulo 4- Encargos sociais e trabalbUtas
a.Módulo 4yEncargos sociais etrabalhistás

4.1

4.2

4.6

Encareos previdenciârios e FGTS
' salário+ Adicionalde féria^

) maternidade

13

Custo de rescisão

Custode reposiçãodo profissional ausente
Outros (especificar)

b. TOTAL

o- CTISTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

Custos Indiretos

Tributos

B1. TributosFederais(especificar)
PIS

COFINS

B.2 TributosEstaduais(especificar)
Tributos Municipais (especificar)

ISSQN

B.4 Outrostributos (especificar)
Lucro

a. Total

Anexo III- B- Quadro-resumo doCusto porEmpregado
OTiculadaàexi^úgâórt^tratuài (valor p^

Módulo 1- Composição da Remuneração
Módulo 2 - Beneficios Mensds e Diários
Módulo 3- Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos eoutros)
Módulo Encargos Sociais e Trabalhistas

Subtotal(A + B +C+D)

Módulo 5 - Custosindiretos, tributos e lucro
Valor total por empregado

0,03

0,01

0,04

%

3,67

0,33

0,33

0,09

0,19

0.20

4,81

4,53

0,69

0,06
0,56

0,00

5,93

0,17

6,10

%
36,80

14,54

0,04

4,81

6,10

62,29

VàlorCRS)
RS 0.00

RS 0,00

Valòr(R$)

RS 0,23

R$0,02

RS 0.02

R$0,01

RS 0,01

R$030

Valor(R$)

RS 0,29

R$0.04

RSO.OQ

R$0.04

R$0,01

R$0,00

R$038
RS 0,01

RS 039

ValoriÇRS)

R$2,34

R$0,93

RSO.OQ

R$0.30

R$0,39

R$0,00

R$3,96

VaicMRS)
R$0,50

RS 1,02

R$0,47

R$1,99

R$6,37

R$1.39

R$0.10

R$3,96

R$11.82

R$1.99

RS 13,81



INSTITUTODE DESENVOLVIMENTO DO MÉDIO SERTÃO - IDEMESE
RUA RAIMUNDO BORBA GALVAO, 01, CENTRO, MIRADOR-MA, CEP 65.850-000

á- CNPJ: 03.667.683/0001-23

E-mail: idcincse@hotmail.cora Fone: (99) 98420-3176/(98) 98525-3647

Composição da Mâo-dc-obra

Dados compicmcntarcs para composição dos custos referente à mão-de-obra

Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Salário Normativo da Categoria Profissional R$3.196.60

Categoria profissional (vinculada à execução contratual) CCT 2020-2021

Data base da categoria (dia/mcs/ano) 01/01/2020

Data dc apresentação da proposta 05 dc março dc 2021

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

1 a. Composição da Remuneração % Valor (RS)

A Salário Base R$ 6,70/

B Adicional de perículosidade -

/

C Adicional dc insalubrídadc -

D Adicional noturno -

E Hora noturna reduzida -

G Intervalo Intrajornada -

H DSR -

b. Total da Remuneração RS 6,70

MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS £ DIÁRIOS

2 Benefícios Mensab e Diários % Valor (RS)

A Transporte 5,00 R$0.34

B Auxílio alimentação (Vales, cesta básica etc.) 2,00 R$0,13

C Assistência médica e familiar 3,80 R$0.25

D Assistência Odontológica 0,50 R$0.03

E Auxilio creche 0,50 R$ 0,03

F Seguro dc vida, invalidcz c funeral 0,50 R$0.03

G Outros (especificar): Cesta Básica 9,25 R$ 0,62

H Outros (especificar): Participação nos Lucros 0,25 R$0.02

a. Total dc Benefícios mensais e diários 21,80 RS 1,45
Nota: o valorinformado devtsró ser o custorealdo insumo (descontado o valorcsentualnicnle pagopeloempregado).

MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS

a.3 Insumos Diversos % Valor (RS)

A Uniformes 0,50 R$0,03
B Equipamentos 0,50 R$0,03
C EPTS 0,50 R$0.03

D Exames admissionois 0.15 R$0.01

b. Total dc Insumos diversos 1.65 RS 0.10

MÓDULO 4: ENCARGOS SOCUIS E TRABALHISTAS

4.1 • Encargos previdcnciários c FGTS % Valor (RS)

A INSS 20,00 R$ 1.34

B SESIou SESC 1,50 R$0,10

C SENAlouSENAC 1,00 R$0.07

D INCRA 0,20 R$0.01

E Salário Educação 2,50 R$0.17

F FGTS 8.00 R$0,54

G Seguro acidente do trabalho 3,00 R$0.20

H SEBRAE 0,60 R$0,04

a. TOTAL 36.80 RS 2.47

Submúdulo 4.2 -13" Salário c Adicional dc Ferias

4.2 13" Salário e Adicional dc Férias % Valor (RS)

A 13 ®Salário 8,33 R$ 0,56

B Adicional de Férias 5,76 R$0.39

Subtotal j \" 14,09 R$0.95

C Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13" Salário c Adicional de Férias ^ 0,45 R$0.03

a. TOTAL 14,54 RS 0,98



' ^

Submódulo 4.3 • Afastamento Maternidade

4.3 Afastarhentò Maternidade: % Valor (RS)

A Afastamento maternidade 0,03 R$0,00

B Incidência do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade 0,01 R$0,00

a. TOTAL 0,04 RS 0,00

Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão

4.4 a. Provisão para Rescisão % Valor (RS)

A Aviso prévio indenizado 3,67 R$0,25

B Incidência do FGTS sobre oviso prévio indenizado 0,33 R$0,02

C Multa do FGTS do aviso prévio indenizado 0,33 R$0,02

D Aviso prévio trabalhado 0,09 R$0,01

E Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso présào trabalhado 0,19 R$ 0,01

F Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado 0,20 R$ 0,01

TOTAL 4,81 RS 0,32
Submódulo 4.5 - Custo de Reposição do Profíssional Ausente

4.5 Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente % Valor (RS)

A Férias 4,53 R$0,30

B Ausência por doença 0,69 R$0.05

C Licença paternidade 0,06 R$0,00

D Ausências legais 0,56 R$0,04
E Ausência por Acidente de trabalho 0,09 R$ 0,01

F Ausências legais 0,00 R$0,00

G Outros (especificar) -

Subtolal 5,93 RS 0,40

H lincidóncia dosubmódulo 4.1 sobre o Custo de reposição 0,17 R$0,01

TOTAL 6.10 RS 0,41

Quadro - resumo - Módulo 4 - Encargos sociais c trabalhistas

4 0. Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas % Valor (RS)

4.1 Encargos previdcnciários e FGTS 36,80 R$2,47

4.2 13 ° salário + Adicional de férias 14,54 R$0.98

4.3 Afastamento maternidade 0,04 R$0,00

4.4 Custo de rescisão 4,81 R$0,32

4.5 Custo de reposição do profissional ausente 6,10 R$0,41

4.6 Outros (especificar) - R$0,00

b. TOTAL 62,29 RS 4.18

MODULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5 Custos Indiretos, Tributos e Lucro . % Valor (RS)

A Custos Indiretos 4,21 R$0.52

B Tributos 8,65 R$ 1,08

B1. Tributos Federais (especitlcar)

PIS 0,65

COFINS 3,00

B.2 Tributos Estaduais (espcciScar)

B.3 Tributos Municipais (especificar)

ISSQN 5,00

B.4 Outros tributos (especificar)
C Lucro 4,00 R$ 0,50

a. Total 16,86 RS 2,10

Anexo III —B - Quadro-rcsumo do Custo por Empregado

Mão-de-obro vinculada ã execução contratual (valor por empregado) (R$)
A Módulo I - Composição da Remuneração R$6,70

B Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários R$1,45

C Módulo 3 - hisumos Diversos (unifonnes, materiais, equipamentos e outros) RS 0,10

D Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas R$4,18

Subtotal (A + B +C+ D) R$12,43

E 1Módulo 5 - Custosindiretos, tributos e lucro R$2,I0

Valor total por empregado RS 14,53



INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO MÉDIO SERTÃO - IDEMESE
'% RUARAIMUNDO BORBA GALVAO, 01. CENTRO, MIRADOR-MA, CEP65.850-000
5 CNPJ: 03.667.683/0001-23

E-mail; idemese@hotmail.com Fone: (99) 98420-3176/(98) 98525-3647

Composição da Mâo-dc-obni

Dados complcmcntãrcs para composição dos custòs rcfcrcnte à tnão-de-óbra
Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) COPEIRO

Salário Normativo da Categoria Profissional R$ 3.196,60

Categoria profissional (vinculada à execução contratual) CCT 2020-2021

Data base da categoria (dia/mSs/ano) 01/01/2020

Data de apresentação da proposta 05 de março de 2021

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DAREMUNERAÇÃO
1 a. Composição da Remtmcração " . % Valor (RS)

A Salário Base R$ 6,70

B Adicional de perículosidade -

C Adicional de insalubridadc -

D Adicional noturno -

E Hora noturna reduzida -

G Intervalo Intrajomada -

H DSR -

b. Total da Remuneração A \ '• RS 6,70

MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

2 Benefícios Mensais e Diários ' . , % Valor (RS)

A Transporte 5,00 R$0,34

B Auxilio alimentação (Vales, cesta básica etc.) 2,00 RS 0,13

C Assistência médica e familiar 3,80 R$0,25

D Assistência Odontológica 0,50 R$0,03

E Auxilio creche 0,50 R$0,03

F Seguro de vida, invalideze funeral 0,50 R$0,03

G Outros (especificar);Cesta Básica 9,25 R$0,62

H Outros (especificar):Participação nos Lucros 0,25 R$0.02

a. Total de Benefícios mensais c diários 21,80 RS 1,45
Nota: 0 valorinformado deveráser o custo realdo insumo(descontado o valoreventualmente pagopeloempregado)

MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS

' a. 3. Insumos Diversos -% , Valor (RS)

A Uniformes 0,50 R$0.03

B Equipamentos 0,50 R$ 0,03

C EPFS 0,50 R$0,03

D Exames admissionais 0,15 R$ 0,01
b. Total de Insumos diversos 1,65 RS 0,10

MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALfflSTAS

4.1 Encargos prcvidenclários e FGTS , - %' . . Valor (RS)
A INSS 20,00 R$1,34
B SESI ou SESC 1,50 R$0,10
C SENAI ou SENAC 1,00 R$0,07
D INCRA 0,20 R$ 0,01

E Salário Educação 2,50 R$0.17
F FGTS 8,00 R$0,54
G Seguro acidente do trabalho 3,00 R$0,20
H SEBRAE 0,60 R$ 0,04

a. TOTAL 36,80 RS 2,47
Submódulo 4.2 -13° Salário c Adicional de Ferias

4.2 13° Salitrío e Adicional de Ferias % Valor (RS)

A 13 "Salário 8,33 R$0,56
B Adicional de Férias 5,76 R$0,39

Subtotal 14,09 R$0,95
C Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13° Salário e Adicional de Férias 0,45 RS 0,03

a. TOTAL 14,54 RS 04)8



Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade

4.3 Afastamento Maternidade: % Valor (RS)

A Afastumcnto maternidade 0,03 RS 0,00

B Incidência do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade 0.01 R$0.00

a. TOTAL 0,04 R$0,00

Snbmódulo 4.4 - ProvísSo para Rcseisão

4.4 0. Provisão para Rescisão % Valor (RS)

A Aviso próvio indenizado 3,67 RS 0.25

B Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado 0,33 RS 0.02

C Multa do FGTS do aviso prévio indenizado 0,33 RS 0,02

D Aviso prévio trabalhado 0.09 R$0,01

E Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado 0,19 R$0,01

F Multa do FGTSdo aviso prévio trabalhado 0,20 RS 0.01

TOTAL 4,81 RS 0,32

Submódulo 4.5 —Custo de Reposição do Profissional Ausente

4.5 Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente % Valor (RS)

A Férias 4,53 R$0,30

B Ausência por doença 0,69 RS 0,05

C Licença paternidade 0,06 R$0,00

D Ausências legais 0,56 RS 0,04

E Ausência por Acidentede Unbalho 0,09 R$0,01

F Ausências legais 0,00 RS 0,00

G Outros (especifícar) -

Subtotal 5,93 RS 0,40

H Incidênciado submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição 0,17 R$0.01

TOTAL 6,10 RS 0,41

Quadro • resumo —Módulo 4 - Encargos sociais c trabalhistas

4 a. Módulo 4 - Encargos sociais c trabaihistas % Valor (RS)
4.1 Encargos previdenciários e FGTS 36,80 RS 2,47

4.2 13 ®salário + Adicional de férias 14,54 R$0,98

4..^ Afastamento maternidade 0,04 RS 0,00

4.4 Custo de rescisão 4,81 RS 0,32

4.5 Custo dereposição doprofíssional ausente ^ 6,10 RS 0,41

4.6 Outros (especificar) - RS 0,00

b. TOTAL 62,29 RS 4,18
MÓDULO5 - CUSTOSINDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5 Custos Indiretos, Tributos c Lucro % Valor (RS)

A Custos Indiretos 4,21 RS 0,52

B Tributos 8,65 R$ 1,08

BI. TributosFederais (especificar)
PIS 0,65

COFINS 3,00

B.2 TributosEstaduais (especifícar)
B.3 TributosMunicipais (especificar)
ISSQN 5,00

B.4 Outros tributos (especificar)

C Lucro 4,00 RS 0,50

a. Total 16,86 R$2,10

Anexo 111- B • Quadro-rcsumo do Custo por Empregado

Mão-dc-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) (RS)
A Módulo 1 - Composição da Remuneração R$6,70

B Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários RS 1,45

C Módulo 3 - Insumos Diversos (uniformes,materiais, equipamentose outros) R$0.10

D Módulo4 - Encargos Sociais e Trabalhistas RS 4.18

Subtotal (A+ B 40+D) RS 12,43

E Módulo 5 - Custos indiretos, tributos e lucro RS 2,10

Valor total por empregado RS 14,53



INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO MÉDIO SERTÃO IDEMESE
RUA RAIMUNDO BORBA GALVÂO, 01, CENTRO, MIRADOR-MA, CEP 65.850-000
CNPJ: 03 667.683/0001-23 Fone: (99) 98420-3176/(98) 98525-3647
E-mail; idemese@hotmail.com

Composição da MSo-de-obra
para composiçãodos i^^

.... wTmrWW T A n A T

Tipo de serviço (mesmo serviço com caracteristicas distintas)
Salário Normativo daCategoria Profissional
Categoria profissional (vinculada àexecução contratual)
Database da categoria (dia/mês/ano)

Data de apresentação da proposta

ATTIíTT.TAR de almoxarifadõ^
R$3.196,60

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

Saláno Base

Adicional de periculosidade

Adicional de insalubndade

Adicional noturno

Hora noturna reduzida

Intervalo Intrajomada

bT^TolairdaRerauneraçâo

MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS EDIÁRIOS
Benèfíciò's'Meiiials ©.Diários

Transporte

Auxílio alimentação (Vales, cesta básica etc.)
Assistência médica e familiar

Assistência Odontológica

Auxilio creche

Seguro de vida, invalidez e funeral
Outros (especificar); Cesta Básica
Outros (especificar): Participação nos Lucros

a. Totalde Benefícios mensais e diários
M„„. „ deveá ser ooMo real do imumo (desconladn ovalor eventualmente pago pdo empregado)

MÓDULO 3; INSUMOSDIVERSOS
IhsamostDivèrsòsi^G

A Uniformes

B Equipamentos

C EPTS

D Exames admissionais

b. Total de Insumos diversos

MÓDULO 4:ENCARGOS SOCIAIS ETRABALHISTAS
Encargos previdenciários e FGTS

SESI ou SESC

SENAl ou SENAC

INCRA

Salário Educação

Seguro acidente dotrabalho

a. TOTAL

CCT 2020-2021

01/01/2020

05 de março de 2021

R$6.70

RS 0,34

R$0,13

R$0,25

R$0,03

R$0,03

R$0,03

R$0.62

R$0,02

RS 1,45

IVaíoEÍRS)^
0,50 R$0,03

0,50 R$0,03

0,50 R$0,03

0,15 R$ 0,01

1,65 RS 0,10

Valor (R$)

R$1.34

R$ 0,10

R$0,07

R$0,01

R$0,17

R$0.54

R$0,2C

R$0.04

R$2,47



Submódulo 4.2 -13° Salário e Adicional deFérias
13"Salário e Adicional de Férias4.2

13 ®Salário

Adicionai de Férias
Subtotal

Hn gnhmrtrinlo 4.1 sobre 13° Salário eAdicional de Féri^
a. TOTAL

Submódulo 4.3- Afastamento Maternidade
43 )Afastamento Maternidade;

Afastamento maternidade

B

AiaSUUltCltW

Incidência do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade
a.TOTAL

Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão
a. Provisão para Rescisão

Avisoprévio indenizado
4.4

D

E

Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado
Multa do FGTS do aviso prévio indenizado
Avisopréviotrabalhado
Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado
iMulta do FGTS do aviso prévio trabalhado

TOTAL

Submódulo 4.5 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
4.5

D

H

Férias

Ausênciapor doença

Licença paternidade
Ausências legais

Ausência porAcidente detrabalho
Ausências legais

Outros (especificar)
Subtotal

Ttir.idência dosubmódulo 4.1 sobre o Custo dereposição
TOTAL

Ouadro-resumo - Módulo 4-Encargos sociais etrabalhistas
a. Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas

4.1 Encargos previdenciários eFGTS

4.2 13®salário+ Adicional de férias

4.3 Afastamento maternidade

4.4

4.5

4.6

Custo de rescisão

Custo dereposição do profissional ausente
Outros (especificar)

b. TOTAL

MÓDULO 5- CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS ELUCRO
CustòsTndiretosyTritfütoseLücrt

Custos Indiretos

í5'<

B Tributos

BI. Tributos Federais (especificar)
PIS

COFINS

B.2Tributos Estaduais (especificar)

B.3 Tributos Municipais (especificar)
ISSQN

B.4 Outrostributos(especificar)

Lucro

Anexo III- B- Quadro-resumo do Custo por Empregado
^ :iiMad^elbra vinculada àexecáçgo contratual (valor por empregado)

a. Total

Valor (RS)

R$ 0,56

R$0.39

R$0,95

R$0,03

RS 0,98

ValorÇRS)

R$0,00

R$0,00

RS 0,00

Valor (R$)

R$0,25

R$ 0,02

R$0,02

R$0,01

R$0.01

R$0,01

RS 0,32

Valor (R$)

R$0,30

R$0,05

R$0,00

R$0,04

R$0,01

R$0,00

R$0,40

RS 0,01

R$0,41

Valor (R$)

R$2,47

R$0,98

R$0,00

R$ 0,32

R$0,41

R$ 0,00

RS 4,18

R$0,52

R$1,08

R$0,50

RS 2,10



D

Módulo 1- Composição da Remuneração
Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários
Módulo 3- Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos eoutros)
Módulo 4- Encargos Sociais e Trabalhistas

Subtotal (A+ B +C+D)

Módulo5 - Custos indiretos, tributose lucro
Valor total por empregado

R$6.70

R$1,45

R$0,10

R$4,18

R$ 12,43

R$2,10

R$ 14,53



INSTITUTO DEDESENVOLVIMENTO DO MÉDIO SERTÃO - IDEMESE
rua RAIMUNDO BORBA GALVÃO, 01, CENTRO, MIRADOR-MA, CEP65.850-000
CNPJ; 03.667.683/0001-23

0*'̂ E-mail: idemese@hotmail.com Fone:(99)98420-3176/(98) 98525-3647

Composição da Mão-de-obra

Dfldos cnmplcracntórcs para composição doscustosreferenteà mão-de-obra
Tipode serviço (mesmo serviço comcaracterísticas distintas) AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO

Salário Nonnativo da Categoria Profissional R$3.236,20

Categoria profissional (vinculada à execução contratual) CGT 2020-2021

Data base da categoria (dia/mês/ano) 01/01/2020

Data de apresentação da proposta 05 de março de 2021

MiSmii n 1 • COMPOSIÇÃO DAREMUNERAÇÃO
aíCompsição^dà^Remúhcraçâo ,% • Válór^)' /

A Salário Base RS 6.79/ >

B Adicional de perículosidade -

C Adicional de insalubridade -

D Adicional noturno -

E Hora noturna reduzida -

G Intervalo Intrajomada -

H DSR -

^|IRS:«179K

MOniTT O 7. RRNF.FÍCTOS MENSAIS E DIÁRIOS

, ,; 2 • Benefícios Mensais é Diários • %- Valòir.íRS)

A Transporte 5,00 R$0,34

B Auxílio alimentação(Vales, cesta básica etc.) 2,00 R$0,14

C Assistência médica e familiar 3,80 R$0,26

D Assistência Odontoló^ca 0,50 R$0,03

E Auxílio creche 0,50 R$0,03

F Seguro de vida, invalidez e funeral 0,50 R$0.03

G Outros (especificar):Cesta Básica 9,25 R$0.63

H Outros (especificar):Participaçãonos Lucros 0,25 R$0,02

n. Tntal de Benefícios mensais e diários 21,80 R$1,48

Nota: o valor info •mado deverá serocusto real doinsumo (descontado ovalor eventualmente pago pelo empregado).

MhmiT O 7- INSITMO.*; DIVERSOS

IhVtírabs'Divcrsos-'?~^->'- • • • • V8!orfR$)<

A Uniformes 0,50 R$0,03

B Equipamentos 0,50 R$0,03

c EPrs
0,50 R$0.03

D Exames admissionais
0,15 R$0.01

h. Tntal de Insumos diversos 1,65 RS 0,10

MÓDULO 4: E NCARCOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

4.1 Encargos previdenciários c FGTS % Valor (RS)

A INSS
20,00 R$ 1,36

B SESI ou SESC
1,50 R$0,10

C SENA! ou SENAC
1,00 R$0,07

D INCRA
0,20 R$0,01

E Salário Educação 2,50 R$0,17

F FGTS
8,00 R$0.54

G Seguro acidente do trabalho 3,00 R$0,20

H SEBRAE 0,60 R$0,04

a. TOTAL 36,80 R$2,49

Submódulo 4.2 13" .Sniárin e Adicional de Férias

4.2 13" Salário e Adicional de Férias . % Valor (RS)

A 13® Salário 8,33 R$0,57

B Adicional de Férias 5,76 R$0,39

Subtotal
14,09 R$0,96

c Incidência doSubmódulo 4.1sobre 13° Salárioe Adicional de Férias 0,45 R$0.03

a. TOTAL 14,54 R$0,99



v\

Submódulo 4J - Afastameoto Maternidade
Afastamento Materoidade;43

Afastamento maternidade

Trit^iriência dosubmódulo 4.1 sobre afastamento maternidade
a. TOTAL

Submddulo 4.4- ProvisSo para Rescisão
a. Provisão para Rescisão4.4

Aviso prévio indenizado

D

Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado
Multa doFGTS doaviso prévio indenizado
Avisopréviotrabalhado
Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado
Multa doFGTS doaviso prévio trabalhado

Submódulo 4.S - Custo deReposição do Profissional Ausente
TOTAL

Composição do Custo deReposição doProfissional Ausente4.5

B

D

H

Férias

Ausência por doença

Licençapaternidade
Ausências legais

Ausência porAcidente detrabalho
Ausênciaslegais

IOutros (especificar)
Subtotal

Incidência do submódulo 4.1 sobre oCusto dereposição
TOTAL

Quadro - resumo - Módulo 4-Encargos sociais etrabalhistas
a. Módulo 4- Encargos sociais è trabalhistas

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

'5'^í

Encargos previdenciários e FGTS
13" salário+ Adicional de férias

Afastamento maternidade

Custo de rescisão

Custo dereposição doprofissional ausente
Outros (especificar)

b. TOTAL

ÍMÓDULO 5-CUSTOS INDIRETOS. TRIBUTOS ELUCRÕ~
CustSs'dpdiKto^frnb"otÓTc'Lucro

Custos Indiretos

Tributos

BI. Tributos Federais (especificar)
PIS

COFINS

B.2Tributos Estaduais (especificar)

B.3Tributos Municipms (especificar)
ISSQN

B.4 Outros tributos (especificar)

Lucro

a. Total

Anexo III- B- Quadro-resumo do Custo por Empregado
MSõ^de^bra vinculãda àexecução contratual (valor por empregado) .
Módulo 1- Composição daRemuneração

B

D

Módulo 2- Beneflcios Mensms e Diários
Módulo 3- Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos eoutros)
Módulo 4-Enca^os Sociais eTrabalhistas

Subtotal (A+B +0+ D)

Módulo 5- Custos indiretos, tributos e lucro
Valor total por empregado

0,03

0,01

0,04

%

3,67

0,33

0,33

0,09

0,19

0,20

4,81

4,53

0,69

0,06

0,56

0,09

0,00

5,93

0,17

6,10

36,80

14,54

0,04

4,81

6,10

62,29

4,21

8,65

0,65

3,00

5,00

4,00

16,86

Valor (RS)

R$0,00

R$0,00

R$0,00

Valor (R$)

R$0.25

RS 0,02

R$0,02

R$0.01

R$0.01

RSO.Oy^
R$.0Í32/

Valor (R$)

R$0.31

R$0,05

R$0,00

R$0,04

R$0,01

R$0,00

R$0,41

R$0,01

R$0.42

Valor (R$)

R$2,49

R$0,99

R$0,00

R$0,32

R$0,42

R$0,00

R$4,22

:Vàlorm$y
R$0,53

R$1,09

R$0,50

R$2,12

R$6,79

R$1,48

R$0.10

R$4,22

R$ 12,59

R$2,12

R$ 14,71



INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO MÉDIO SERTÃO - ^El^E
RUA RAIMUNDO BORBA GALVÃO. 01. CENTRO. MIRADOR-MA. CEP 65.850-000
CNPJ: 03.667.683/0001-23 98420-3176/(98) 98525-3647
E-múl: idemese@hotmail.com

Composiçãoda M8o-de-obrac:0mp0sicau ua

Tído de serviço (mesmo serviço com características distintas)
Salário Nonnativo daCategoria Profissional
Categoria profissional (vinculada àexecução contratual)
Data base da categoria (dia/mês/ano)

agente ADMINISTRATIVO
R$ 3.531.00

CCT 2020-2021

01/01/2020

05 de março de 2021
Data de apresentação da proposta

ImÒDULO 1: COMPOSIÇÃO DA MMUNERAÇ^
^ 'âfComposiUdldà-Remiiaèra^ü

.Valòr(R$)

SalárioBase
Adiciopalde periculosidade
Adicional de insalubridade
Adicional noturno

Hora noturna reduzida
Intervalo Intrajoroada

DSR
b. Total da Rcmunèrã^o

MAniiT n 7; BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
" BèheíTciòs Mensab e Diários '

Transporte
Auxílio alimentação (Vales, cesta básica etc.)
jAssistência médica e familiar

"5 Assistência Odontoló^ca
Auxílio creche

H

Seguro de vida, invalidez e funeral
Outros (especificar); Cesta Básica
Outros Cesoeciflcarl: Participação nosLucros

a. TotaldeBcneficlos mensais e diáriosâ. TOtoi Út tíCnCllClOS intPa<>i>cumi»V'» I

Noa: ovdo, mfoLjo deverá ser . ouslo do toimo (desenho ovalor eventuatoeMelago pelo e-p.e8.J°).

MÓDULO 3; INSUMOS DIVERSOS
Insumôs Dlvêisbsra7'3 •
Uniformes

B Equipamentos

EPrs

D Exames admissionais
b. Total de Insumos diversos

MÓDULO 4;ENCARGOS SOCIAIS ETRABALHISTAS
Eilcareos previdenciàrios e FGTS.

4.1

D

G

H

INSS

SESI ou SESC

SENAI ou SENAC

INCRA

Salário Educação

FGTS

•Sepuro acidente dotrabalho
SEBRAE

a. TOTAL

Submódulo 4.2 -13°Salário eAdicional de Férias
13® Salário e Adicional de Férias4.2

B

13 ®Salário

Adicional de Férias
Subtotal

TnrMfnrh t1- <11 13® Salário eAdicional de Férias,
a. TOTAL

5,00

0,25

21,80

%

0,50

0,50

0,50

0,15

1,65

%

20,00

1,50

1,00

0,20

2,50

8,00

3,00

0,60

36,80

®/o

8,33

5,76

14.09

0,45

14,54

R$7,40

RS 7,40

'-Valor (RS)1
R$0.37

R$0.15

R$0,28

R$0.04

R$0.04

R$0.04

R$0.68

R$0.02

R$1,62

Valôr(R$)

R$0.04

R$0.04

R$Q.04

R$0.01

R$0,13

Valor (RS)

R$1,48

R$0.11

R$0.07

R$0.01

R$0.19

RS 0,59

R$0,22

R$0.04

RS 2,71

Valor (RS)

R$0,62

R$0.43

R$1.05

R$0.03

RS 1,08 I



Submódulo 4J - Afastamento Maternidade
Afastamento Maternidade:

4.3

Afastamento maternidade
Incidência do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade

a. TOTAL

Submódulo 4.4- Provisão para Rescisão

Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado
Multa do FGTS doaviso prévio indenizado

p Aviso prévio trabalhado
Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado
Multa doFGTS doaviso prévio trabalhado

TOTAL

Submódulo 4.5 - Custo deReposição do Profissional Ausente
Composição do Custo de Reposição dó Profissional Ausente4.5

B

H

Férias

Ausência por doença

Licençapaternidade
Ausências legais
Ausência porAcidente detrabalho
Ausências legms

IOutros (especificar)
Subtotal

Incidência do submódulo 4.1 sobre oCusto dereposição
TOTAL

Quadro - resumo - Módulo 4- Encargos sociais etrabalhistas
a.Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Encargos previdenciàrios eFGTS
13" salário + Adicionalde férias
Afastamento maternidade

Custo de rescisão

Custo dereposição do profissional ausente
Outros (especificar)
, b.TOTAL

Módulo s - custos indiretos, tributos e ltjcro
Custòs^lndirêtòs.Tritfutóse Lucro

Custos Indiretos

Tributos

BI. TributosFederais(especificar)
PIS

COFIKS

B.2TributosEstaduais (especificar)
B.3Tributos Municipais (especificar)
ISSQN

B.4 Outrostributos(especificar)
Lucro

a. Total

Anexo III- B- Quadro-resumo do Custo porEmpregadoMao^dê^bra vÍnculàda'à execução cÒDtratual (valor por empregado)

D

Módulo1- Composição da Remuneração
Módulo2 - Beneflcios Mensais e Diários

Módulo 4- Encargos Sociais e Trabalhistas
Subtotal (A + B +C+ D)

Módulo 3-Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos eoutros)

Módulo 5 - Custos indiretos, tributos e lucro
Valor total por empregado

Valbr (R$)

R$0,00

R$0.00

R$0,00

Valor (R$1

R$0,27

R$0,02

R$0.02

R$0,01

R$0.01

RS 0,01

R$034

Valor (R$)

R$0,34

R$0.05

R$0.00

R$0.04

R$0.01

R$0,00

RS 0,44

RS 0,01

R$0,4S

Valor (RS)

R$2,71

R$ 1,08

RS 0,00

R$0.34

RS 0,45

R$0,00

R$4,58

Válór(R$)1
R$0.58

R$ 1,19

RS 0,55

RS 232

g»^(R$)
R$7,40

R$1.62

R$0.13

R$4,58

R$ 13,73

R$2.32

RS 16,05



INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO MÉDIO SERTÃO - IDEMESE

\ RUA RAIMUNDO BORBAGALVAO, 01, CENTRO,MIRADOR-MA, CEP65.850-000
CNPJ: 03.667.683/0001-23

E-mail;idemese@hotmail.coin Fone; (99) 98420-3176/(98) 98525-3647

Composição da Mão-de-obra

Dados complemcntarcs para composição dos custos referente à mão-de-obra

Tipo de seniço (mesmo serviço com caracterislica.s distintas) COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Salário Normativo da Categoria Profissional R$3.531,00

Categoria profissional (vinculada à execução contratual) CCT 2020-2021

Dato base da categoria (dia/mês/ano) 01/01/2020

Data de apresentação da proposta 05 dc março dc 2021

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DAREMUNERAÇÃO
1 a. Composição da Remuneração % Valor (RS)

A Salário Base R$7.40

B Adicional de pcriculosidade -

C Adicional de insalubridade -

D Adicional noturno -

E Hora noturna reduzida -

0 Intervalo Intrajomada -
L

H DSR -

b. Total da Remuneração RS 7,40 /

/
MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS f

2 Benefícios Mensais e Diários % Valor (RS)

A Transporte 5,00 R$0.37

B Aaxilio alimentação (Vales, cesta básica etc.) 2,00 R$ 0,15

C Assistência médica c famifior 3,80 R$0,28

D Assistência Odontológica 0,50 R$0,04

E Aaxilío creche 0,50 R$0,04

F Seguro de vida, invalidez e fimcral 0,50 R$0.04

G Outros (especificar); Cesta Básica 9,25 R$0.68

H Outros (especificar): Participação nos Lucros 0,25 R$0.02

a. Total de Benefícios mensais c diários 21^0 RS 1,62

Nota: o valor informado deverá ser o custo real do insumo (descontadoo valor eventualmente pago peloempregador)

MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS

a.3 Insumos Diversos % Valor (RS)

A Uniformes 0,50 R$0.04

B Equipamentos 0,50 R$0.04

C EPI'S 0,50 R$0.04

D Exames admissionais 0,15 RS 0,01

b. Total dc Insumos diversos 1,65 RS 0,13

MÓDULO 4: ENCARGOS SOCUIS E TRABALHISTAS

4.1 Encargos prévidcnciários c FGTS % • Valor (RS)

A INSS 20,00 R$ 1.48

B SESIouSESC 1,50 R$0,11

C SENAI ou SENAC 1,00 R$0.07

D INCRA 0,20 R$0,0I

E Salário Educação 2,50 RS0.19

F FGTS 8,00 R$0,59

G Seguro acidente do trabalho 3,00 R$0,22

H SEBRAE 0,60 R$0.04

a. TOTAL 36,80 RS 2,71

Submódulo 4.2 —13° Salário c Adicional dc Ferias

4.2 13° Salário e Adicional de Férias % Valor (RS)

A 13° Salário 8.33 R$0.62

B Adicional de Férias 5,76 RS 0.43

Sublolal 14,09 R$ 1,05

C Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13° Salário e Adicional de Férias 0,45 R$ 0,03

a. TOTAL 14,54 RS 1,08

VX



Submódulo 43 - Afastamento Maternidade

43 Afastamento Maternidade: % Valor (RS)
A Afastamento maternidade 0,03 R$0.00

B Incidência do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade 0,0! R$0.00

a. TOTAL 0,04 RS 0.00
Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão

4.4 a. Provbâo para Rescisão % Valor (RS)

A Aviso prévio indenizado 3,67 R$0,27

B Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado 0.33 R$0.02

C Multa do FGTS do aviso prévio indenizado 0,33 R$0.02

D Aviso prévio trabalhado 0,09 R$ 0,01

E Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado 0,19 R$0.01

F Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado 0,20 R$ 0,01
TOTAL 431 RS 034

Submódulo 4.S- Custo de Reposição do Profíssional Ausente
4.5 Composição do Custo dc Reposição do Profissional Ausente % Valor (RS),
A Férias 4,53 R$034
B Ausência por doença 0.69 R$0,05

C Licença paternidade 0,06 R$0.00

D Ausências legais 0,56 R$0.04

E Ausência por Acidente de trabalho 0,09 R$0.01

F Ausências legais 0,00 R$0.00

G Outros (especificar) -

Subtotai 5,93 R$034

H Incidência do submódulo 4.1 sobre o Custo dc reposição 0,17 R$0.01 /
TOTAL 6,10 RS 035

Quadro - resumo —Módulo 4 - Encargos sociais c trabalhistas

4 a. Módulo 4 - Encargos sociais c trabalhistas % Valor (RS)
4.1 Encargos previdcnciáiios e FGTS 36,80 R$2,71
4.2 13 ®salário + Adicional de férias 14,54 R$ 1,08

4.3 Afastamento maternidade 0,04 R$0,Ü0

4.4 Custo de rescisão 4,81 R$0,34

4.5 Custo de reposição do profissional ausente 6,10 R$0.45

4.6 Ouü"os (especificar) R$0,00

b. TOTAL 62,29 RS 438
MÓDULO5 - CUSTOSINDIRETOS,TRIBUTOS E LUCRO

5 Custos Indiretos, Tributos c Lucro % Valor (RS)
A Custos Indiretos 4,21 R$0.58
B Tributos 8,65 R$ 1,19

BI. Tributos Federais (especificar)

PIS 0,65

COFINS 3,00

B.2 Tributos Estaduais (especificar)

B.3 Tributos Municipais (especificar)

ISSQN 5,00

B.4 Outros tributos(especificar)
C Lucro 4,00 R$0,55

a. Total 1636 RS 232
Anexo ni—B - Quadro-resumo do Custo por Empregado

Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) (RS)
A Módulo 1- Composição da Remuneração R$7.40
B Módulo 2 - Bcneficios Mensais c Diários R$1.62

C Módulo 3 - Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros) R$0.I3
D Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas R$4,58

SubtolaKA + B+C+D) R$ 13.73

E Módulo 5 - Custos indiretos, tributos e lucro R$2,32

Valor total por empregado RS 16,05



INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO MÉDIO SERTÃO - IDEMESE

RUARAIMUNDO BORBAGALVÃO, 01, CENTRO, MIRADOR-MA, CEP65.850-000
CNPJ: 03.667.683/0001-23

E-mail: idcmesc@boliQaiI.coin Fone;(99)98420-3176/(98) 98525-3647

Composição Ja M5o-de-obra

Dados complcmcntarcs para composição dos custos referente à mão-de-obra

Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) MOTORISTA

Salário NormaliTO da Categoria Profissional R$ 3.531,00

Categoria profissional (\inculada à execução contratual) CCT 2020-2021

Data base da categoria (dia/mOs/ano) 01/01/2020

Data de apresentação da proposta 05 de março dc 2021

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1 a. Composição da Remuneração % Valor (RS)

A Salário Base R$7,40

B Adicional de piericulosidade -

C Adicional de insalubridadc -

D Adicional noturno -

E Hora noturna reduzida -

G Intervalo Intrajomada -

H DSR -

b. Total du Remuneração RS 7,40

MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

2 Benefícios Mensab c Diários % Valor (RS)

A Transporte 5.00 R$ 0,37 /

B Auxílio alimentação (Vales, cesta básica etc.) 2,00 R$0.15^
C Assistência médica c familiar 3,80 R$0.28

D Assistência Odontológica 0,50 R$ 0,04

E Au-xílio creche 0,50 R$0.04

F Seguro dc vida, invalidez e fiincral 0,50 R$0,04

G Outros (especificar): Cesta Básica 9,25 R$0.68

H Outros (especificar):Participação nos Lucros 0,25 R$0.02

a. Total dc Benefícios mensais e diários 21,80 RS 1,62

Nota: o valor infonnsdo deverá ser o custo realdo insumo (descontadoo valor eventualmente pago pelo empregado).

MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS

o. 3 Ifisumos Diversos % Valor (RS)

A Uniformes 0,50 R$0,04

B Equipamentos 0,50 R$0.04

C EPI'S 0,50 R$ 0,04

D Exames admissionais 0,15 R$ 0,01

b. Total de Itisumos diversos 1,65 RS 0,13

MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

4.1 Encargos previdencláríos c FGTS % Valor (fíS)

A INSS 20,00 R$ 1.48

B SESI ou SESC 1,50 R$ 0,11

C SENAI ou SENAC 1,00 R$0,07

D INCRA 0,20 R$0.01

E Salário Educação 2,50 R$0.19

F FGTS 8,00 R$0.59

G Seguro acidente do trabalho 3,00 R$0,22

H SEBRAE 0,60 R$0,04

a. TOTAL 36,80 RS 2,71

Submódulo 4.2 —13' Salário e Adicional de Férias

4.2 13° Salário c Adicional dc Férias % Valor (RS)

A 13'Salário 8,33 R$0,62

B Adicional de Férias 5,76 R$0,43

Subtotal 14,09 RS 1,05

C Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13° Salário e Adicional de Ferias 0,45 R$0,03

a. TOTAL 14,54 RS 1,08

u;



Submódido 4.3 - Afastamento Maternidade

4.3 Afastamento Maternidade: % Valor (RS)
A Afastamento maternidade 0,03 R$0,00
B Incidência do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade 0,01 R$ 0,00

a. TOTAL 0,04 RS 0,00
Submódulo 4,4 - Provisão para Rescisão

4.4 a. Provisão para Rescisão % Valor (RS)

A Aviso prévio indenizado 3,67 RS 0,27

B Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado 0,33 RS 0.02
C Multa do FGTS do aviso prévio indenizado 0,33 RS 0,02

D Aviso prévio trabalhado 0,09 R$0.01

E Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado 0,19 R$0.01

F Multa do FGTSdo aviso prévio trabalhado 0,20 R$0,01

TOTAL 4,81 RS 0,34
Submódulo 4.S —Custo de Reposição do Profíssional Ausente

4.5 Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente % Valor (RS)
A Férias 4,53 RS 0,34
B Ausência por doença 0,69 R$0,05
C Licença patcmidadc 0,06 R$0.00
D Ausências legais 0,56 RS 0.04

E Ausência por Acidente de trabalho 0,09 RS 0,01
F Ausências legais 0,00 R$0,00

G Outros (especiflcar) -

Subtotal 5,93 RS 0,44

H Incidência do submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição 0,17 R$0,01
TOTAL 6,10 RS 0,45

Quadro - resumo- Módulo 4 - Encargossociais e trabalhistas /
4 a. Módulo 4 - Encargos sociais c trabalhistas % Valor (RS)

4.1 Encargos previdenciários e FGTS 36,80 RS 2,71

4.2 13 ° salário + Adicional dc férias 14,54 RS 1,08
4.3 Afastamento maternidade • 0,04 R$0,00

4.4 Custo dc rescisão 4,81 R$0,34

4.5 Custo de reposição do profissional ausente 6,10 R$0,45

4.6 Outros (especiflcar) - R$0,00

b. TOTAL 62,29 RS 4,58
MÓDULO5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5 Custos Indiretos, Tributos c Lucro. % Valor (RS)

A Custos Indiretos 4,21 RS 0,58

B Tributos 8,65 R$ 1,19
BI. TributosFederais (especificar)
PIS 0,65

COFINS 3,00

B.2 TributosEstaduais (especilicar)
B.3 Tributos Municipais (especificar)
ISSQN 5,00

B.4 Outros tributos (especificar)

C Lucro 4,00 R$0,55
a. Total 16,86 RS 2,32

Anexo III - B - Quadro<rcsumo do Custo por Empregado

Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) (RS)
A Módulo 1- Composição da Remuneração R$7.40
B Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários R$ 1.62
C Módulo 3 - Insumos Divenos (uniformes,materiais, equipamentose outros) R$0,13
D Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas R$4,58

Subtotal (A+ B4C+D) R$ 13,73
E Módulo 5 - Custos indiretos, tributos e lucro R$ 2,32

Valor total por empregado RS 16,05



INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO MÉDIO SERTÃO - IDEMESE
RUA RAIMUNDO BORBA GALVÃO. 01. CENTRO. MIRADOR-MA, CEP 65.850-000
CNPJ: 03.667.683/0001-23

E-mail: idemese@hotmâl.com
Fone: (99) 98420-3176/(98) 98525-3647

Composição da MSo-de-obra
nftriftc cnmhlementares paracòmposiçaò dos custos refeireate à mfid^i^bra

RECEPCIONISTA
Tipo de serviço (mesmo serviço com caracteristicas distintas)
SalárioNormativoda CategoriaProfissionalOOlOilU 4*401**161^1 w» >

Categoria profissional (vinculada àexecução contratual)
Database da categoria(dia/mês/ano)
Datade apresentação da proposta

MÓDULO 1; COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
áfÓomposiçSydã Remuncraçgb
Salário Base

Adicional de periculosidade
Adicional de insalubridade

Adicional noturno

Hora noturna reduzida

Intervalo Intrajomada

BlíTôtàPda^Rémüberaçaò

MÓDULO 2;BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
Benefícios Mensais e Diários

4.1

D

H

Transporte

Auxilio alimentação (Vales, cestabásicaetc.)
Assistência médica e familiar
AssistênciaOdontológca
Auxílio creche

Seguro devida, invalidez e funeral
Outros (especificar): Cesta Básica
Outros (especificar): Participação nosLucros

a. Total de Benefícios mensaise diários
Nota: ovalor informado deverá ser ocusto real do insumo (descontado ovalor eventualmente pago pelo empregado).

MÓDULO 3; INSUMOS DIVERSOS
Insi^ós^Divenos

Uniformes

Equipamentos

Exames admissionais

b. Total de Insumos diversos

MÓDULO 4;ENCARGOS SOCUIS E TRABALHISTAS
Encargosprevidenciârios eFGTS
INSS

SESI ou SESC

SENAI ou SENAC

INCRA

Salário Educação

FGTS

Seguro acidente do trabalho
SEBRAE

a. TOTAL

Submódulo 4.2-13" Salárioe Adicional de Férias
13" Salário e Adicional de Férias4.2

13 "Salário

Adicional de Férias
Subtotal

Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13" Salário eAdicional deFérias
a. TOTAL

R$3.531,00

CCT 2020-2021

01/01/2020

05 de marçode 2021

20,00

1,50

1,00

0,20

2,50

5.00

3,00

0,60

36,80

8,33

5,76

14,09

0,45

14,54

R$7,40

R$r7"40

Valor (RS)

R$0,37

R$0,15

R$0.02

RS 1,62

WâlQr(R$)
R$0,04

R$0,04

R$0,04

R$0,01

R$0,13

Valor (R$)

R$l,48

R$0,11

R$0,07

R$0,01

R$0,19

R$0,59

R$0,22

R$0,04

R$2,71

Valor (R$)

R$0,62

R$0,43

R$ 1,05

R$0,03

R$ 1,08



Submédulo 4.3- Afastamento Maternidade
Afastamento Mateiiiidade;

43

B

Afastamento maternidade
Incidência do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade

a. TOTAL

Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão
a. Provisão para Rescisão4.4

D

Avisoprévio indenizado
Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado
Multa doFGTS doaviso prévio indenizado
Avisoprévio trabalhado
Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado
Multa doFGTS do aviso prévio trabalhado

TOTAL

Submódulo 4.5-Custo deReposição do Profissional Ausente
Composição do Custo de Reposição do Prorisslonal Ausente4.5

D

Férias

Ausência por doença
Licençapaternidade
Ausências legais
Ausência porAcidente detrabalho
Ausências legais
Outros(especificar)

Subtotal

jj Incidência do submódulo 4.1 sobre oCusto de reposição
TOTAL

Quadro - resumo - Módulo 4- Encargos sociais etrabalhistas
a. Módulo 4- Encargossociais e trabalhistas

4.1 Encargos previdenciários e FGTS

4.2

4.3

13" salário+ Adicionalde férias
Afastamento maternidade

4.4

4.5

4.6

(3usto de rescisão

Custo dereposição doprofissional ausente
Outros(especificar)

b. TOTAL

M<^nTTT ns-AtstOS INDIRETOS, TRIBUTOS ELUC^
CuitósIndiretbs^Tn^utbreEuci-o

Custos Indiretos

B Tributos

BI. TributosFederais(especificar)
PIS

COFINS

B.2Tributos Estaduais (especificar)
B.3Tributos Municipms (especificar)
ISSQN

B.4 Outros tributos (especificar)
Lucro

a. Total

Anexo ni-B-Quadro-resumo do Custo por Empregado
Mfio^ê-dbiiy^CMiadá"executo contratual (valor por empregado)

D

Módulo 1- Composição da Remuneração
Módulo 2-BenefíciosMensais e Diários

Módulo 4 - Encargos Sociais eTrabalhistas
Subtotal (A + B •<-C+ D)

MOOUIO Z —

Módulo 3- Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos eoutros)

Módulo 5- Custos indiretos, tributos e lucro
Valor total por empregado

%

0,03

0,01

0,04

%

3,67

0,33

0,33

0,09

0,19

0,20

4,81

Valor (R$)

R$0,00

R$0,00

R$0,00

Valor (RS)

R$0,27

R$0.02

RS 0,02

R$0,01

R$0,01

R$0,01

R$034

Valor (R$)

RS 0,34

R$0,05

R$0,00

R$0,04

R$0,01

R$0,00

RS 0,44

R$0,01

RS 0,45

Valor (R$)

R$2,71

R$ 1,08

R$0,00

R$0,34

R$0,45

R$0,00

RS 4,58

VálorlRS)
R$0,58

R$1,19

R$0,55

R$232

R$7,40

R$1,62

R$0,13

R$4,58

R$ 13,73
R$2,32

R$ 16,05



^tfdVDevro INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO MÉDIO SERTÃO - IDEMESE
" \ RUA RAIMUNDO BORBA GALVÂO, 01, CENTRO, MIRADOR-MA, CEP 65.850-000
^ CNPJ: 03.667.683/0001-23

E-mail; idemese@hotmaiI.com Fone: (99) 98420-3176/(98) 98525-3647

Composição da Mão-dc-obra

Dados complementarcs para composição dos custos referente à mão-de-obra

Tipo de scnúço (mesmo serviço com características distintas) VIGIA

Salário Normativo da Categoria Profissional R$3.531.00

Categoria profissional (vinculada à execução contratual) CCT 2020-2021

Data base da categoria (dia/inôs/ano) 01/01/2020

Data de apiesentação da proposta 05 de março de 2021

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DAREMUNERAÇÃO
1 a. Composição da Remuneração % Valor (RS)

A Salário Base R$7.40

B Adicional de pcriculosidade -

C Adicional de insaiubrídade -

D Adicional noturno -

E Hora noturna reduzida -

G Intervalo Intrajomada -

H DSR -

b. Total da Remuneração RS 7,40.

MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

2 Benefícios Mensais e Diários % Valor (RS)

A Transporte 5,00 R$0.37

B Auxílio alimentação (Vales, cesta básica etc.) 2,00 R$0,15

C Assistência médica e familiar 3,80 R$0.28

D Assistência Odontológica 0,50 R$0,04

E Auxilio creche 0,50 R$0,04

F Seguro de vida, invalidez e funeral 0,50 R$0.04

G Outros (especificar): Cesta Básica 9,25 R$0,68

H Outros (especificar): Participação nos Lucros 0,25 R$0.02

a. Total de Benefícios mensais e diários 21,80 RS 1,62

Nota: 0 valor informado deverá ser o custo real do insumo (descontado o valor e\'cntualmcntc pago pelo empregado).

MODULO 3: INSUMOS DIVERSOS

a. 3 Insumos Diversos % Valor (RS)

A Uniformes 0,50 R$0,04

B Equipamentos 0,50 R$0.04

C EPI'S 0,50 R$0.04

D Exames admissionais 0.15 R$0.01

b. Total de Insumos diversos 1,65 RS 0,13

MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
4.1 Encargos previdenciáríos e FGTS % Valor (RS)

A INSS 20,00 R$ 1.48

B SESI ou SESC 1,50 RS 0.11

C SENAI ou SENAC 1,00 R$0.07

D INCRA 0,20 RS 0,01

E Salário Educação 2.50 R$0.19

F FGTS 8,00 R$0.59

G Seguro acidente do trabalho 3,00 R$0,22

H SEBRAE 0,60 R$0,04

a. TOTAL 36,80 RS 2,71

Submódulo 4.2 -13° Salário c Adicional de Férias

4.2 13° Salário e Adicional de Férias % Valor (RS)
A 13 ° Salário 8,33 R$0.62

B Adicionai de Férias 5,76 R$0.43

Subtotal 14.09 R$ 1.05

C Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13° Salário e Adicional de Férias ^ 0,45 R$0.03

a. TOTAL U^4 RS 1,08



Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade

4.3 Afastamento Maternidade: •% • Valor (RS)

A Afastamento maternidade 0,03 R$0.00

B Incidência do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade 0,01 R$0,00

a. TOTAL 0,04 RS 0,00

Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão

•„ •• • 4.4 a. Provisão para Rescisão - _ % ' Valor (RS)
A Aviso prévio indenizado 3,67 R$0.27

B Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado 0,33 R$0.02

C Multa do FGTS do aviso prévio indenizado 0,33 R$0.02

D Aviso prévio traballiado 0,09 RSO.OI

E Incidência do submódulo4.1 sobre aviso prévio trabalhado 0,19 R$0.01

F Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado 0.20 RSO.OI

TOTAL 4,81 RS 0,34

Submódulo 4.5 - Custo de Reposição do Profíssional Ausente

; ' - 4.5 Composição do Custo de Reposição do Profíssional Ausente % Valor (RS)

A Férias 4,53 R$0.34

B Ausência por doença 0,69 R$0,05

C Licença paternidade 0,06 R$0,00

D Ausências legais 0,56 R$0.04

E Ausência por Acidente de trabalho 0,09 R$0.0I

F Ausências legais 0,00 R$0,00

G Outros (especificar) -

Subtotal 5,93 RS 0,44

H Incidência do submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição 0,17 RSO.OI

TOTAL 6,10 R$0,45

Quadro • resumo - Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas

• 4. • ' , a. Módulo 4-Encaixes sociais e trabalhistas % .. Valor (IW):

4.1 Encargos prcvidenciários e FGTS 36,80 RS 2,71
4.2 13 " salário + Adicional de férias 14,54 R$ 1.08

4.3 Afastamento maternidade 0,04 R$0,00
4.4 Custo de rescisão 4,81 R$0,34

4.5 Custo de reposição do profíssional ausente 6,10 R$0.45

4.6 Outros (especificar) - R$0,00
b. TOTAL 62^9 RS 43

MODULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

• 5 Ciistõs Indiretos, Tributos c Lucro '• , Valor (RS),

A Custos Indiretos 4,21 RS 0,58
B Tributos 8,65 RS I.I9

BI. Tributos Federais (especificar)

PIS 0.65

COFINS 3,00

B.2 Tributos Estaduais (especificar)

B.3 Tributos Municipais (especificar)

ISSQN 5,00

B.4 Outros tributos (especificar)

C Lucro 4,00 R$0.55

a. Total 16,86 RS 232

Anexo m - B - Quadro-resumo do Custo por Empregado

Mão-de-obra^nculada à execução contratual (valor por empregado) (R$)
A Módulo I - Composição da Remuneração R$7,40
B Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários R$ 1,62

C Módulo 3 - Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros) R$0,13

D Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas R$4,58
Subtotal (A + B +C+ D) R$ 13.73

E 1Módulo 5 ~ Custos indiretos, tributos e lucro R$2.32

Valor total por empregado RS 16,05



-VJcVtí,, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO MÉDIO SERTÃO - IDEMESE
RUARAIMUNDO BORBA GALVÃO, 01, CENTRO. MIRADOR-MA, CEP65.850-000
CNPJ: 03.667.683/0001-23

E-mail: idemeseigiholmail.com Fone: (99) 98420-3176/(98) 98525-3647

Composição da Mão-de-obra

Dados compicmcntãres para composição dos custos referente à mão-de-obra
Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) RECEPCIONISTA

Salário Normativo da Categoria Profissional R$3.531,00
Categoria profissional (vinculada à execução contratual) CCT 2020-2021

Data base da categoria (dia/mês/ano) 01/01/2020

Data de aprescntaçüo da proposta 05 de março de 2021

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1 a. Composição da Remuneração % Valor (RS)

A Salário Base R$7,40

B Adicional de periculosidade -

C Adicional de insalubridade -

D Adicional noturno -

E Hora noturna reduzida

G Intervalo Intrajomada

H DSR

b. Total da Remuneração ' RS 7,40

MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

2 Benefícios Mensais e Diários % Valor (RS)
A Transporte 5,00 R$0,37
B Auxílio alimentaç2o (Vales, cesta básica etc.) 2,00 R$ 0,15

C Assistência médica e familiar 3,80 R$0,28
D Assistência Odontolópica 0,50 R$0.04
E Auxílio creche 0,50 R$ 0,04
F Seguro de vida, invalidez e fimeral 0,50 R$ 0,04
G Outros (especificar): Cesta Básica 9,25 R$0.68

H Outros (especificar): Participação nos Lucros 0,25 R$0.02
a. Total de Benefícios mensais c diários 21^0 RS 1,62

Nota: o valorinformadodeveráser o custo realdo insumo(descontado o valoreventualmente pagopeloempregado).

MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS

a.3 Insumos Diversos < % Valor (RS)

A Uniformes 0,50 RS 0,04

B Equipamentos 0,50 R$0,04
C Eprs 0,50 R$0.04
D Exames admissionais 0,15 R$0.01

b. Total de Insumos diversos 1,65 RS 0,13
MODULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALmSTAS

4.1 Encalços previdenciários c FGTS - , % Valor (RS)
A INSS 20,00 R$ 1,48
B SESI ou SESC 1,50 R$0.11
C SENAI ou SENAC 1,00 R$0.07
D INCRA 0,20 R$0,01
E Salário Educação 2,50 R$0,19
F FGTS 8,00 R$0.59
G Seguro acidente do trabalho 3,00 RS 0,22
H SEBRAE 0,60 R$0.04

a. TOTAL 36,80 RS 2,71
Submódulo 4.2 —13° Salário e Adicional de Ferias

4.2 13° Salário c Adicional de Férias . % Valor (RS)
A 13 ° Salário 8,33 R$0.62
B Adicional de Férias 5,76 R$0.43

Subtotal 14,09 RS 1,05
C Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13° Salário e Adicional de Férias 0,45 R$ 0,03

a. TOTAL 14,54 RS 1,08



Submõdulo 43 - Afastamento Maternidade

' 4.3 Afastamento Maternidade: ^ '• Valor (RS)
A Afastamento maternidade 0,03 R$ 0,00

B Incidência do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade 0,01 R$0.00

a. TOTAL 0,04 RS 0,00

Submódulo 4.4 - Pro>1são para Rescisão

4.4 a. Provísão'para Rescisão , % Valor (RS)

A Aviso prévio indenizado 3,67 R$0.27

B Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado 0,33 R$0.02

C Multa do FGTS do aviso prévio indenizado 0,33 R$0,02

D Aviso prévio trabalhado 0,09 R$ 0,01

E Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado 0,19 R$0,0I

F Multa do FGTS do aviso préno trabalhado 0,20 R$0.01

TOTAL 431 RS 034

Submódulo 43 —Custo de Reposição do Profissional Ausente

4.5 Composição dó Custo de Reposição do Proflssional Ausente % Valor (RS)

A Férias 4,53 R$0,34

B Ausência por doença 0,69 R$0,05

C Licença paternidade 0,06 R$0.00

D Ausências legais 0,56 R$ 0,04
E Au-sência por Acidente de trabalho 0,09 R$0,01

F Ausências legais 0,00 R$0,00

G Outros (especificar) -

Subtotal 533 R$034
H Incidência do submódulo4.1 sobre o Custo de reposição 0,17 R$0,01

TOTAL 6,10 RS 0,45

Quadro - resumo - Módulo 4 - Encargos sociais c trabalhistas

• > 4- ' ' a.Módulo4-Encargossociaisétrabalhistas < • • % Valor (RS)
4.1 Encargos previdenciários e FGTS 36,80 R$2.71

4.2 13 ^ salário + Adicional de férias 14,54 R$ 1,08
4.3 A&stamento maternidade 0,04 R$0,00

4.4 Custo de rescisão 4,81 R$0,34

4.5 CiKtode reposição do prorissional ausente 6,10 R$0.45

4.6 Outros (especificar) R$0,00

b. TOTAL 6239 R$438

MÓDULO5 - CUSTOSINDIRETOS,TRIBUTOSE LUCRO
:/ 5 Custos Indiretos, Tributos c Lucro ' . %. ; Valor (RS)

A Custos Indiretos 431 R$0,58

B Tributos 8,65 R$ 1.19

BI. Tributos Federais (especificar)

PIS 0,65

COFINS 3,00

3,2 Tributos Estaduais (especificar)
B.3 Tributos Municipais (especificar)

ISSQN 5,00

B.4 Outros tributos (especificar)

C Lucro 4,00 R$ 0,55

a. Total 1636 RS 232
Ancio ni-B - Quadro-resumo do Custo por Empregado

Mão-dc-qbra vinculada à execução contratual (valor, por empregado) (R$)
A Módulo 1- Composição da Remuneração R$7,40

B Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários R$1.62

C Módulo 3 - Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros) RS 0,13

D Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas R$ 4,58
Subtotal (A + B +C+ D) R$13,73

E Módulo 5 - Custos indiretos, tributos e lucro R$2,32
Valor total por empregado RS 16,05



INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO MÉDIO SERTÃO - IDEMESE
'l RUARAIMUNDO BORBA GALVÃO, 01, CENTRO, MIRADOR-MA, CEP 65.850-000

CNPJ: 03.667.683/0001-23

E-mail: idemese@hotmail.coin Fone: (99) 98420-3176/(98) 98525-3647

Composição da Mao-de-obra

' Dados compicmcntarcs pára composição dos custos referente à mâo-dc-obra '•
Tipo de sen'Íço (mesmo serviço com características distintas) AUXILUR DE APOIO À SAÚDE

Salário Normativo da Categoria Profissional R$3.236,20

Categoria profissional (vinculada à execução contratual) CCT 2020-2021

Data base da categoria (dia/mês/ano) 01/01/2020

Data de apresentação da proposta 05 de março de 2021

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DAREMUNERAÇÃO
1 a. Composição da Remuneração % Valor (RS)

A Salário Base R$6,79
B Adicional de perículosidade -

C Adicional de insalubridade -

D Adicional noturno -

E Hora noturna reduzida -

G Intervalo Intrajomada -

H DSR -

<• r b. Total da Remuneração RS 6,79

MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

2 Benefícios Mensais e Diários " ' - . ' % " Valor (RS)
A Transporte 5,00 R$ 0,34

B Au.\ílio alimentação (Vales, cesta básica etc.) 2,00 R$0,14

C Assistência médica e familiar 3,80 R$ 0,26

D Assistência Odontoiógica 0,50 R$ 0,03

E Auxilio creche 0,50 R$0,03
F Seguro de vida, invalidez e funeral 0,50 R$ 0,03

G Ouü"os (especificar): Cesta Básica 9,25 R$ 0,63
H Outros (especificar): Participação nos Lucros 0,25 R$0.02

a. Total de Benefícios mensab e diários 21,80 RSM8
Nota: 0 valoriiifonnadodeveráser o custo realdo insumo(descontado o valoreventualmente pagopeloempregado).

MÓDULO 3: INSÜMOS DIVERSOS

a.3 Insumbs Diversos - ' " % Valor (RS)
A Uniformes 0,50 R$0.03

B Equipamentos 0,50 R$0,03

C EPrs 0,50 RS 0,03
D Exames admissionais 0,15 R$0,01

b. Total de Insumos diversos 1,6S RS 0,10

MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

4.1 Encargos''previdcnciáríos e FGTS , , ' _ >. % Valor (RS)

A INSS 20,00 R$ 136

D SESI ou SESC 1,50 R$0.10
C SENAl ou SENAC 1,00 R$ 0,07
D INCRA 0,20 R$0,01

E Salário Educação 2,50 R$0,17

F FGTS 8,00 R$0,54

G Seguro acidente do trabalho 3,00 R$0,20

H SEBRAE 0,60 R$0,04

a. TOTAL 36,80 R$2,49
Submódulo 4.2- 13** Salário c Adicional dc Férias

4.2 13" Salário e Adicional de Férias. ' % Valor (RS)
A 13 ° Salário 8,33 R$0,57

B Adiciona] de Férias 5,76 R$0,39

Subtotal 14,09 R$0,96

C Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13° Salário e Adicional de Férias 0.45 R$ 0,03
a. TOTAL 14,54 RS 0,99



Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade

4.3 Afastamento Maternidade: % Valor (RS)

A Afastamento maternidade 0,03 RS 0,00

B Incidência do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade 0,01 R$0.00

a. TOTAL 0,04 RS 0,00

Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão

4.4 a. Provbão para Rescisão % Valor (RS)

A Aviso prévio indenizado 3,67 R$0.25

B Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado 0,33 R$0.02

C Multa do FGTS do aviso prévio indenizado 0,33 R$0,02

D Aviso prévio tfabalhado 0,09 R$0,01

E Incidência do submódulo 4. l sobre aviso prévio trabalhado 0,19 R$ 0,01

F Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado 0,20 R$0,01

TOTAL 4,81 R$032

Submódulo 4.5 —Custo de Reposição do Proibsional Ausente

4.5 Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente % Valor (RS)
A Férias 4,53 R$0.31

B Ausência por doença 0,69 R$0.05

C Licença paternidade 0,06 R$0.00

D Ausênciaslegais 0,56 R$0,04

E Ausência por Acidente de trabalho 0,09 R$0.01

F Ausências legais 0,00 R$0,00

G Outros (especificar) -

Subtotal 5,93 RS 031
H Incidência do submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição 0,17 R$ 0,01

TOTAL 6,10 RS 032

Quadro - resumo —Módulo 4 - Encargos sociais c trabalhistas

4 a. Módulo 4 - Encat^os sociais c trabalhistas % Valor (RS)

4.1 Encargos previdenciáiios e FGTS 36,80 R$2,49

4.2 13 " salário + Adicional de férias 14,54 R$0.99

4.3 Afastamento maternidade 0,04 R$0.00

4.4 Custo dc rescisão 4,81 R$0,32

4.5 Custo de repo.siçãodo profissional ausente 6,10 R$0,42

4.6 Outros (especificar) - R$0.00

b. TOTAL 62,29 RS 432
MÓDULO5 - CUSTOSINDIRETOS,TRIBUTOS E LUCRO

5 Custos Indiretos, Tributos c Lucro % Valor (RS)
A Custos Indiretos 4,21 R$0,53

B Tributos 8,65 R$1,09

BI. Tributos Federais (especificar)

PIS 0,65

COFINS 3,00

B.2 Tributos Estaduais (especificar)
B.3 Tributos Municipais (especificar)

ISSQN 5,00

B.4 Ouüos uibutos (especificar)

C Lucro 4,00 R$ 0,50
a. Total 16,86 RS 2,12

Anexo CI-B - Quadro-rcsumo do Custo por Empregado

Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) (R$)
A Módulo 1 - Composição da Remuneração R$6,79

B Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários RS 1,48

C Módulo 3 - Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros) R$0.10
D Módulo 4 - Encargos Sociais c Trabalhistas R$4,22

Subtotal (A + B +0+ D) R$ 12.59

E Módulo 5 - Custos indiretos, tributos c lucro R$2,I2
Valor total por empregado RS 14,71



INSTITUTO DE DESENVOLVIMEN-i O DO MÉDIO SERTÃO - IDEMESE

\ RUA RAIMUNDO BORBA GALVAO, 01, CENTRO, MIRADOR-MA, CEP 65.850-000

CNPJ: 03.667.683/0001-23

E-mail: idcmese@botimil.coin Fone: (99) 98420-3176/(98) 98525-3647

Composição da Mão-dc-obra

Dados complcmcntarc.s para composição dos castos rcfcreatc à mão-de-obra

Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) COORDENADOR

Salário Normativo da Categoria Profissional R$3,531.00

Categoria profissional (vinculada à execução contratual) CCT 2020-2021

Data base da categoria (diu/mús/ano) 01/01/2020

Data de apresentaçãoda proposta 05 de março de 2021

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1 a. Composição da Remuneração % Valor (RS)

A Salário Base RS 7.40

B Adicional de periculosidade -

C Adicional dc insalubridadc -

D Adicional noturno -

E Hora noturna reduzida -

G Intcrvnlo Intrajomada -

H DSR -

b. Total da Remuneração RS 7,40

MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS EDIÃRIOS

2 Benefícios Mensais e Diários % Valor (RS)

A Transporte 5,00 R$ 0.37

B Auxilio alimentação (Vales, cesta básica etc.) 2,00 R$0.15

C Assistência médica e familiar 3,80 R$0.28

D Assistência Odontoiõgica 0,50 RS 0,04

E Auxilio crcchc 0,50 R$0.04

F Seguro dc \ida, invalidez e funeral 0,50 R$0.04

G Outros (especificar); Cesta Básica 9,25 R$0.68

H Outros (especificar): Participação nos Lucros 0,25 R$ 0,02

a. Total de Benefícios mensais c diários 21,80 RS 1,62
Nota: 0 valorinfonnadodeveráser o custo realdo ínsumo(descontado o valoreventualmente pagopeloempregado)

MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS

a. 3 Insumos Diversos % Valor (RS)

A Uniformes 0,50 R$0.04

B Equipamentos 0,50 R$0.04

C EPrs 0,50 R$0,04

D Exames admissionais 0,15 R$ 0,01

b. Total de Insumos disersos 1,65 RS 0,13

MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

4.1 Encargos prcvidenciáríos e FGTS % Valor (RS)

A INSS 20,00 R$ 1,48

B SESI ou SESC 1,50 R$ 0,11

C SENAI ou SENAC 1,00 R$0.07

D INCRA 0,20 R$0.01

E Salário Educação 2,50 R$0.19

F FGTS 8,00 R$0.59

G Seguro acidente do trabalho 3,00 R$0.22

H SEBRAE 0,60 R$0.04

a. TOTAL 36,80 RS 2,71

Submódulo 4.2 —13° Salário c Adicionai de Ferias

4.2 13° Salário c Adicional dc Ferias ' % Valor (RS)

A 13 ° Salário 8.33 R$0.62
B Adicional dc Férias 5,76 R$0,43

Subtotal 14,09 R$ 1,05

C Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13" Salário c Adicional dc Férias 0,45 R$0.03

a. TOTAL 14,54 RS 1,08



Submãdulo 4.3 - Afastamento Maternidade

4.3 Afastamento Maternidade: - % Valor (RS)
A Afastamento maternidade 0,03 R$ 0,00
B Incidência do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade 0,01 R$ 0,00

a. TOTAL 0,04 RS 0,00
Submódula 4.4 - Provisão para Rescisão

4.4 a. Pros isão para Rescisão % Valor ÍRS)

A A\iso prévio indenizado 3,67 R$ 0,27

B Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado 0,33 R$ 0,02

C Multa do FGTS do aviso prévio indenizado 0,33 R$0,02
D Aviso prévio trabalhado 0,09 R$0,01
E Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado 0,19 R$0,01

F Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado 0,20 R$ 0,01

TOTAL 4,81 RS 0,34
Submódulo 4.S —Custo dc Reposição do Profissional Ausente

4.5 Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente % Valor (RS)

A Férias 4,53 R$0.34
B Ausência por doença 0,69 R$0,05
C Licençapaternidade 0,06 R$0,00
D Ausências legais 0,56 R$ 0,04

E Ausência por Acidentede trabalho 0,09 R$0,01
F Ausências legais 0,00 R$ 0,00
0 Outros (cspeciCcar) -

Subtotal 5,93 RS 0,44
H Incidênciado submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição 0,17 R$0,01

TOTAL 6,10 RS 0,45
Quadro - resumo —Módulo 4 - Encargos sociais c trabalhistas

4 a. Módulo 4 - Encargos sociais c trabalhistas % Valor (RS)
4.1 Encargos previdenciários e FGTS 36,80 RS 2,71
4.2 13 ° salário + Adicional de férias 14,54 RS 1.08
4.3 Afastamento maternidade 0,04 R$ 0,00

4.4 Custo dc rescisão 4,81 R$0,34

4.5 Custo de reposição do profissional ausente 6,10 R$ 0,45

4.6 Outros (especificar) R$0.00
b. TOTAL 62,29 RS 4,58

MODULO5 - CUSTOSINDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
5 Custos Indiretos, Tributos c Lucro % Valor (RS)

A Custos Indiretos 4,21 R$0,58
B Tributos 8,65 R$ 1,19

BI. Tributos Federais (especificar)

PIS 0,65
COFINS 3,00
B.2 TributosEstaduais (especificar)
B.3 TributosMunicipais (especificar)
ISSQN 5,00

B.4 Outros tributos (especificar)

C Lucro 4,00 R$0,55
a. Total 16,86 RS 232

Anexo III - B - Quadro-rcsumo do Custo por Empregado
Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) (R$)

A Módulo 1- Composiçãoda Remuneração R$7,40

B Módulo 2 - BeneGcios Mensais c Diários R$ 1.62
C Módulo3 - Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros) R$0.13
D Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas R$4,58

Subtotal (A + B +C+ D) R$ 13,73
E Módulo 5 - Custos indiretos, tributos e lucro R$2.32

Valor total por empregado RS 16,05



OFÍCIO CRESS/COFI N.° 010/2021

São Luís (MA), 03 de março de 2021.

A Sua Senhoria o Senhor

Pedro Cabral

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO MÉDIO SERTÃO- IDEMESE

Assunto: Média salarial dos/as assistentes sociais no Estado do Maranhão.

Prezado Senhor,

O Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 2® Região-MA no
uso de suas atribuições legais e para os devidos fins, informa que a defesa das
condições de trabalho de assistentes sociais, incluída neste ponto a questão
salarial, significa qualidade dos serviços prestados à população usuária.

Neste sentido, acrescenta-se que o Conselho Federal de Serviço
Social vem acompanhando a tramitação do PL 2693/2020, que dispõe sobre a
instituição de piso salarial para assistentes sociais, propondo alteração da Lei n°
8.662/1993, definindo o piso no valor de R$ 7.315,00, para jornada de
trabalho de 30 horas semanais.

Sendo assim, percebe-se a defasagem do valor remuneratório
destinado aos assistentes sociais em muitos municípios maranhenses, que
também está abaixo da média remuneratória paga aos profissionais com
vínculos públicos no estado do Maranhão que é de 3 a 4 salários mínimos,
conforme dados do Serviço de Orientação e Fiscalização do CRESS-MA.

Por esse motivo, este Regional coaduna com a luta dos profissionais
para melhores condições de trabalho associadas à valorização salarial dos
mesmos para a jornada de 30 horas semanais conforme a Lei 12.317/10.

Cordialmente,

Edivana Valéria Rosa Siqueira
p/Comissão de Orientação e Fiscalização

CRESS 2" Região/MA
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Sindicato dos Auxiliascs o Técnicos em

Enfermagem e Trabalhadores em
Batabelecimentos de Saúde do Estado do

Maranhão - SXEDSAÚDB/MA
CSPJ: 06.302.830/0001-50

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO PARA VIGÊNCIA DE 1° DE

FEVEREIRO DE 2020 Á 31 DE JANEIRO DE 2022, CELEBRADA
ENTRE O SINDICATO DOS AUXILIARES E TÉCNICOS EM

ENFERMAGEM E TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE

SAÚDE DO ESTADO DO MARANHÃO - SINDSAÚDE/MA, E O
SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS
DE SAÚDE EM SÃO LUJS - SINDHOSP/SL.

CLAUSULA PRIMEIRA - PARTES: A presente Convenção Coletiva de

Trabalho é celebrada entre o SINDICATO DOS AUXILIARES E

TÉCNICOS EM ENFERMAGEM E TRABALHADORES EM

ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE DO ESTADO DO MARANHÃO -
SINDSAÚDE/MA, representante da categoria profissional, com
endereço na Rua das Flores, n. 285, Centro, CEP 65.010-230, São Luís -

MA, inscrita no CNPJ sob o n. 06.302.830/0001-50, neste ato

representada por sua-Presidente, Sra. Dulce Mary dos Santos Sarmento,

brasileira, maranhense, Técnica em Enfermagem, CPF 279.031.253-20,
RG 041240122010-3 SSP/MA e o SINDICATO DOS

ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE EM
SÃO LUÍS - SINDHOSP/SL, representante da categoria patronal, com
endereço na Av. Colares Moreira, Lote 3A, Qd. 32, Ed. Business Center, /
Sala 1026, Renascença, inscrito no CNPJ sob o n. 23.703.333/Ó001-82A /
neste ato representado pelo seu Presidente, Dr. Pedro Wanderley (ikf /
Aragão, brasileirç, cearense, casado, médico, CPF n° 055.904.853-04, /
Carteira de Identidade n° 71541 SSP-MA, com domicílio na Av. Grande/
Oriente, Qd. 47, n® 23, bairrb Renascença, nesta cidade de São Luís/mA;
CEP 65075-180.

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA: As normas e condições
estabelecidas nesta Convenção Coletiva de Trabalho abrangerão todos os

Estabelecimentos P.restadores de Serviços de Saúde no Município de São
Luís, dos quais fazem parte os hospitais, clínicas, casas de saúde, clínicas

médicas de quaisquer especialidades, clínicas odontoíó'gicas, clínicas

1/ A
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psiquiátricas, casas ,de repouso, laboratórios, cooperativas de serviços
médicos, organizações sociais OS's/OSCIP's, empresas de Home Care e
demais estabelecimentos relacionados com assistência à saúde em geral

em atividade na cidade de São Luís, e seus respectivos empregados,
sindicalizados ou não, que não possuam outra entidade sindical que os
represente. '* " ,

PAPtÁGRAFO ÚNICO: Ressalva-se, expressamente, que a presente
Convenção Coletiva de Trabalho não abrange os empregados Técnicos e
Auxiliares de Enfermagem, já que o SINDSAÚDE não mais representa
esses profissionais, os quais são, hoje, representados pelo SINTAEMA -
SINDICATO DOS TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO ESTADO
DO MARANHÃO - CNPJ no 22.073.348/0001-41.

CLAÚSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA: A presente Convenção Coletiva de
Trabalho vigerá pelo período de dois anos, compreendido entre 1° de
fevereiro de 2020 a 31 de janeiro de 2022, prevalecendo sobre a lei
naquilo que dispuser quanto às matérias elencadas no art. 611A da CLT

ou outras não vedadas pelo ordenamento jurídico, observada a
impossibilidade de disposição sobre o rol constante no artigo 611B da
CLT.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Findo O prazo de vigência da presente,
Convenção, Suas cláusulas'permanecem válidas até que seja celebrada]
nova CCT, respeitado o prazo previsto no artigo 614, § 3°, da CLT.

PARÁGRAFO SEGUNDO: As matérias e itens que não venham a ser
repactuados em nòvó instrumento coletivo não aderem aos contratos de

trabalho, em razão do qüe dispõe o artigo 614, § 3°, da CLT, que veda a
ultratividàdé;das convenções e acordos coletivos.

CLÁUSULA QUARTA - DATA BASE: As partes fixam a data base da
categoria em i° de fevereiro. ^
CLÁUSULA QUINTA - REAJUSTE SALARIAL E PISO SALARIAL: Será
aplicado para o período de vigência da presente Convenção Coletiva
reajuste total no percentual de 7% (sete por ç^|o), ipcidente sobre os l

sindicato dos Auxiliaros e Técnicos em

Enfermagem e Trabalhadores em
Estabelecimontos do Saúde do Estado do

Maranhão - SXEDSAÚDE/MR.
CMPJ: 06.302.830/0001-50
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Sindícaito dos Auxillards â Tócziícoa âni

Exi£exmsgem. e TcahalhadosGS om
Estabolecimentos de Saúde do Estado do

Maranhão — SINDSAÓDE/MA
CNPJ: 06.302.830/0001-50

pisos salariais e também sobre os salários-base dos trabalhadores que
recebem acima dò piso, da seguinte forma:

a) 4% (quatro por cento) a ser implantado na folha de competência
dezernbro de 2020.

b) 3% (três por cento) a ser implantado na folha de competência

fevereiro de 2021.

PARÁGRAFO PRIMEIRO; A partir de de dezembro de 2020 os
pisos salariais" dos trabalhadores abrangidos por esta Convenção Coletiva
de Trabalho serão os abaixo descritos:

a) Serviços Gerais, Copa, Cozinha, Transporte, Manutenção e
Maqueíros ,.„.R$ 1.071,96

b) Auxiliares de Escritório, Digitadores, Atendentes de

Consuitórios Médicos e Odontoiógicos.. R$ 1,090,94

c) Técnicos de Gesso, Técnicos de Nutrição, Técnicos e Auxiliares
de Laboratórios, Auxiliares de Serviços Médicos, Auxiliares de

Fisioterapia, Instrumentadores Cirúrgicos e Técnicos em Higiene
Bucal - THB R$ 1.248,00

PARAGRAFO SEGUNDO: A partir de 1° de fevereiro de 2021 os pisos

salariais dos trabalhadores abrangidos por esta Convenção Coletiva de

Trabalho serão ós abaixo descritos:

a) Serviços Gerais, Copa, Cozinha, Transporte, Manutenção e

Maqueiros R$ 1.104,11

b) Auxiliares de Escritório, Digitadores, Atendentes de

Consultórios Médicos e Odontoiógicos R$ 1.123,66

c) Técnicos de Gesso, Técnicos de Nutrição, Técnicos e Auxiliares
de Laboratórios, Auxiliares de Serviços Médicos, Auxiliares de

Fisioterapia, Instrumentadores Cirúrgicos e Técnicos em Higiene

Bucal - THB. jw..... 1.285,44

V
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NUMERO DE REGISTRO NO MIE:
DATA DE REGISTRO NO MTE:

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO:
NÚMERO 00 PROCESSO:
DATA DO PROTOCOLO:

Mediador - Extrato Convenção Coletiva

CONVENÇÃO COLETIVA DETRABALHO 2020/2021

MA0Q00g5/2020
11/08/2020

MR036354/2020
14021.146280/2020-10
07/08/2020

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.govjir/sistemas/inedíador/.

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE CARGAS E LOGÍSTICA DO ESTADO DO MARANHAO, CNPJ n. 12.559.522/0001-07, neste
ato representado{a) por seu Presidente, Sr{a). ANTONIO MARCOS OLIVEIRA;

SINDICATO DOS TRAB. EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS NO ESTADO DO MARANHAO - STTREMA, CNPJ n. 06.033.559/0001-02, neste ato
representado(a) por seu Diretor, Sr(a). MARCELOLUISALVESBRITO;

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

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE

As partes fixam a vígênda da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01" de janeiro de 2020 a 30 de abril e a data^as^é da
categoria em 01" de janeiro.

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA

; presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) profissional e econômica dos motoristas em Transporte Rodoviário de
-Brgas, com abrangência territorial em Afonso Cunha/MA, Agua''Dbce^ão Maranhão/MA, A!cântara/MA, Aldeias Altas/MA, Altamlra do
Maranhão/MA, Alto Alegre do Maranhão/MA, Alto Alegre do Pindaré/MA, Alto Panraíba/MA, Amapá do Maranhão/MA, Amarante do
Maranhão/MA, Anajatuba/MA, Anapurus/MA, Apicum-Açu/MA, Araguanã/MA, Araioses/MA, Arame^A, Ararí/MA, Axixá/MA, Bacabal/MA,
Bacabeira/MA, Bacuri/MA, Bacurttuba/MA, Barão de Gra]aú/MA, Barra do Corda/MA, Barreirínhas/MA, Bela Vista do Maranhão/MA,
Beiágua/MA, Benedito Leíte/MA, Bequimão/MA, Bernardo do Mearim/MA, Boa Vista do Gurupí/MA, Bom Jardim/MA, Bom Jesus das
Selvas/MA, Bom Lugar/MA, Brejo de Areia/MA, Brejo/MA, Buriti Bravo/MA, Buriti/MA, BurítIcupu/MA, Burítirana/MA, Cachoeira Grande/MA,
Cajapiõ/MA, Cajarí/MA, Campestre do Maranhão/MA, Cândido Mendes/MA, Cantanhede/MA, CapinzaI do Norte/MA, Carutapera/MA,
Caxias/MA, Cedral/MA, Central do Maranhão/MA, Centro do GuÜhenne/MA, Centro Novo do Maranhão/MA, Chapadinha/MA, Cidelândia/MA,
Codó/MA, Coelho Neto/MA, Colinas/MA, Conceição do Lago-Açu/MA, Coroatá/MA, Cururupu/MA, DavInópolls/MA, Dom Pedro/MA, Duque
Baceiar/MA, Esperantinópolls/MA, Feira Nova do Maranhão/MA, Fernando Falcão/MA, Formosa da Serra Negra/MA, Fortaleza dos
Nogueiras/MA, Fortuna/MA, Godofredo Viana/MA, Gonçalves Dias/MA, Governador Archer/MA, Governador Edison Lobão/MA, Governador
Eugênio Barros/MA,Governador Luiz Rocha/MA, Governador Newton Bello/MA, Governador Nunes FreIre/MA, Graça Aranha/MA, Grajaú/MA,
Guimarães/MA, Humberto de Campos/MA, Icatu/MA, Igarapé do Meio/MA, Igarapé Grande/MA, Kaipava do Grajaú/MA, Itapecuru Mirím/MA,
Itinga do Maranhão/MA, Jatobá/MA, Jenipapo dos Vieiras/MA, Joselândia/MA, Junco do Maranhão/MA, Lago da Pedra/MA, Lago do
Junco/MA, Lago dos Rodrigues/MA, Lago Verde/MA, Lagoa do Mato/MA, Lagoa Grande do Maranhão/MA, Lajeado Novo/MA, Lima
Campos/MA, Loreto/MA, Luís Domingues/MA, Magalhães de Almelda/MA, Maracaçumé/MA, Marajá do Sena/MA, Maranhãozinho/MA, Mata
Roma/MA, MatInha/MA, Matões do Norte/MA, Matões/MA, Milagres do Maranhão/MA, Mirador/MA, Miranda do Norte/MA, Mirínzal/MA,
Monção/MA, Montes Altos/MA, Morros/MA, Nina Rodrigues/MA, Nova Colinas/MA, Nova lorque/MA, Nova Olinda do Maranhão/MA, Olho
d'Água das Cunhãs/MA, Olinda Nova do MaranhãoMA, Paço do LumIar/MA, PalmeIrândia/MA, Paraibano/MA, Pamarama/MA, Passagem
Franca/MA, Pastos Bons/MA, Paulino Neves/MA, Paulo RamosãiAA, Pedreiras/MA, Pedro do Rosário/MA, Penalva/MA, Peri MirIm/MA,
Peritoró/MA, Pindaré-Mirím/MA, Pinheiro/MA, Pio Xli/MA, PIrapemas/MA, Poção de Pedras/MA, Porto Rico do Maranhão/MA, Presidente
Dutra/MA, Presidente Juscelino/MA, Presidente Médici/MA, Presiderrte Samey/MA, Presidente Vargas/MA, Primeira Cruz/MA, Raposa/MA,
Riachão/MA, Ribamar Fiquene/MA, Rosário/MA, Sambafba/MA, Santa Fílomena do Maranhão/MA, Santa Helena/MA, Santa Inês/MA, Santa
' 'izia do Paruá/MA, Santa LuzIa/MA, Santa Quitéria do Maranhão/MA, Santa Rita/MA, Santana do Maranhão/MA, Santo Amaro do

aranhão/MA, Santo Antônio dos Lopes/MA, São Benedito do Rio Preto/MA, São Bento/MA, São Bemardo/MA, São Domingos do
_:eitão/MA, São Domingos do Maranhão/MA, São Félix de BalsasãVIA, São Francisco do BrejãoAVfA, São Francisco do Maranhão/MA, São

João Batista/MA,São João do Carú/MA, São João do Paraíso/MA, São João do Soter/MA,São João dos Patos/MA, São José de Ribamar/MA,
São José dos Basíiios/MA,São Luís Gonzaga do Maranhão/MA,São Luís/MA, São Mateus do Maranhão/MA, São Pedro da Água Branca/MA,
São Pedro dos Crentes/MA, São Raimundo das MangabeIrasãUIA, São Raimundo do Doca Bezerra/MA, São Roberto/MA, São Vicente
Ferrer/MA, Satubinha/MA, Senador Alexandre Costa/MA, Senador La Rocque/MA, Serrano do Maranhão/MA, Sítio Novo/MA, Sucupira do
Norte/MA, Sucupira do Riachão/MA, Tasso Fragoso/MA, TimbIras/MA, TImon/MA, Trízidela do Vale/MA, Tufilándia/MA, Tuntum/I
Turiaçu/MA, Turilândia/MA, Tutóia/MA, Urbano Santos/MA, Vargem Grande/MA, Viana/MA, Vila Nova dos Maitíríos/MA, Vitória do Mearim/M^,
VItorino Freire/MA e Zé Doca/MA.

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO
REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS

CLÁUSULA TERCEIRA - PERCENTUAL

As empresas pactuantes concederão a todos seus empregados reajuste salarial de 2% (dois por cento) referente ao salário
praticado em 01 de janeirode 2019. As partes de forma expressa e exclusivamente para o período de vigência desta Convenção,
se ajustam no sentido do estabelecimento um piso salarial para aqueles que venham a ser admitidos durante a sua validade, nos
seguintes valores e para as seguintes funções:

a) Motorista de 0 a 7 toneladas . M R$ 1.275,34
b) Motorista de 7,1 a 25 toneladas [/R$ 1.657,17
c) Motorista de Carreta R$ 2.039,02
d) Motorista de Bitrem R$ 2.202,44
e) Motorista de Rodotrem R$ 2.378,09
í) Motorista acima de Tritrem R$ 2.541,86
g) Oparadordo máquinas pasadas R$ 2.415,50
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: Em razão da pandemia da co\nd-19 fica acordado que os valores retroativos decorrentes dessa CGT
poderão serfradonados em até 6 (seis) parcelas;

PARÁGRAFO SEGUNDO: O pagamento de salários dos empregados abrangidos pela presente Convenção, incluindo os valores
retroativos, serão efetuados até o quinto dia útil do mês subsequente.

{

CLÁUSULA QUARTA - OUTRAS FUNÇÕES

Para aqueles empregados enquadrados em outras funções diferenciadas das acima enumeradas, terão sobre os saláríos de janeiro
de 2019, o reajuste de 2% (dois por cento).

PARÁGRAFO ÚNICO —As empresas pactuantes deste instrumento deverão seguiros preceitos da Lei em vigor, no que tange que
nenhum trabalhador deverá ser remunerado com um valor menor que o Salário Mínimo.

GRATIFICAÇÕES, ADICIONÂÍS,,AUXÍLIOS E OUTROS
ADICIONÁL DE HOI^^EXTRA

CLÁUSULA QUINTA-HORAS EXTRAS J
,:onsiderando as peculiaridades do segmento econômico ^ej^nsporte rodoviário de cargas, tais como: leis de restrições à

-.irculação de veículos, demora no descarregamento e coletas em'grandes embarcadores, centros de distribuição, supermercados,
acidentes de b^nsíto, congestionamentos, demora e filas nas entregas e coletas de mercadorias, quebra ou defeitos mecânicos nos
veículos, enchentes, alagamento de ruas, avenidas ou outras ocorrências de força maior, a jornada extraordinária, em decorrência
dos citados motivos e que independem da vontade de empregado ou empregador, poderá exceder os limites estabelecidos pelos
artigos 58 e 59 da CLT.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As empresas remunerarão as horas extras com um acréscimo de 50% (cinqüenta porcento) sobre a
hora normal até o limite de 40 (quarenta) horas extras mensais e as que excederam esse limite, serão remuneradas com um
acréscimo de 100% (cem porcento) sobre a hora normal, salvo acordo de compensação.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As horas exb^s integrarão, quando habituais, a remuneração dos empregados para efeito de DSR,
férias, 13" salário, aviso prévio, INSS, FGTS e verbas rescisórias.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso a empresa que já remunere as horas extras em percentuais superiores ou através de outros
critérios de compensação a esse título, fica ressalvado o direito de manter Inalterado esse procedimento.

PARÁGRAFO QUARTO - As partes se ajustam, para fins do quanto previsto no artigo 7", inciso XIII da Constituição Federal, no
sentido de que têm plena validade, os acordos individuais de prorrogação e compensação de horas de trabalho firmadas pelas
partes, quando da admissão ou durante a vigência do contrato de trabalho.

ADICIONAL NOTURNO

. LÁUSULA SEXTA-ADICIONAL NOTURNO

Fica assegurado um adicional noturno de 20% (vinte por cento) aos trabalhadores que realizarem suas atividades no horário entre
22:00 horas de um dia a 05:00 horas do dia seguinte.

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

CLÁUSULASÉTIMA • PERICULOSIDADE

Fica assegurado um adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento) aos trabalhadores que trabalharem com
inflamáveis, conforme Art-193 da CLT.

OUTROS ADICIONAIS

CLÁUSULA OITAVA - ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA

Em caso de transferência de parte do patrimônio das empresas ou na sua totalidade, para outro município, fora da grande São
Luís, estas se obrigam a pagaraos empregados transferidos umadicional mínimo de 25% de seu salário normal, pornomáximo OJ
(dois) anos.

PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de recusa do empregado, ser-lhe-á assegurado à rescisão contratual por dispensa imotivada.
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AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

CLÁUSULA NONA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Fica concedido a título de auxílio alimentação, a importância de R$ 535,00 (quinhentos e trinta e cinco reais) a ser pago
mensalmente ao trabalhador.

PARÃGRAFO PRIMEIRO: Na concessão do benefído do auxilio alimentação não será descontado nenhuma porcentagem do
trabalhador;

PARÁGRAFO SEGUNDO: Doreferido valorsomente será descontado o equivalente ao(s) día(s) do auxHio alimentação porfalta(s)
Injustificada(s), no afastamento relativo à licença para tratamento de saúde a partir do 16° dia, férias e licenças remuneradas;

PARÁGRAFO TERCEIRO: Para apuração do valor a ser descontado do trabalhador por falta Injustificada deverá ser considerado
1/30 (um trinta avos) do valor do auxílio alimentação;

PARÁGRAFO QUARTO: O pagamento do auxílio alímenteçâo deverá ser efetuado no primeiro dia útil do mês quandofor feito por
meio de crédito em cartão de ticket alimentação ou concomltantemente com a remuneração do habalhador através de verba
remuneratória transitória que Integrará o seu holeríte e que deverá ser paga até o quinto dia útil do mês;

PARÁGRAFO QUINTO: O auxílio alimentação de que cuida esta cláusula não possui natureza salarial, não se incorporando à
remuneração, nem se constituindo base de incidência para INSS e FGTS ou composição de verbas de cunho rescisório.

PARÁGRAFO SEXTO: Por se tratar de benefídosocial e huto de negociação coletiva de trabalho entre os sindicatos acordantes,
somente farão jus ao recebimento do benefício em tela, os trabalhadores devidamente associados junto ao Sindicato dos
Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Maranhão.

'ARÁGRAFO SÉTIMO: Em razão da pandemia da covíd-19 fica acordado que os valores retroativos decorrentes dessa CCT
^')Dderão ser fracionados em até 6 (seis) parcelas.

AUXÍLIO TRANSPORTE

CLÁUSULA DÉCIMA • VALE-TRANSPORTE

As empresas serão obrigadas a oferecer vales-transportes a todos os seus funcionários, conforme determina a lei em vigor.

AUXÍLIO SAÚDE

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PLANO DE SAÚDE E ODONTOLÓGICO

As empresas signatárias deste instrumento se comprometem a fornecer um Plano de Saúde e Odontológico para os seus
empregados, sendo que o custo do referido benefício será de responsabilidade total de seu empregador, enquanto perdurar o
contrato de trabalho indMdual.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A rescisão do contrato de trabalho implica no imediato desligamento dos benefícios em tela e na
conseqüente desobrígação da empresa em mantê-lo a posteríorí.

°ARÁGRAFO SEGUNDO - O benefício tratado nesta cláusula não possui natureza salarial, não se Incorporando à remuneração,
em se constituindo em base de incidência para INSS e FGTS ou composição de verbas de cunho rescisório.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O Plano de Saúde e Odontológico, acaso autorizados por seus empregados, as empresas poderão
descontar dos salários dos mesmos, os valores referidos aos pianos de seus dependentes devidamente inscritos, para repasse à
empresa prestadora de aludidos serviços, mediante folha anexa.

PARÁGRAFO QUARTO - Com relação ao Plano Odontológico, fica estendido o direito de utilização para 01 (um) dependente <
legal, contanto que o mesmo seja portador de necessidades especiais (mediante apresentação do Laudo PNE), sendo o custo de
responsabilidade total de seu empregador, enquanto Nrigorar esta Convenção Coletiva.

AUXÍLIO MORTE/FUNERAL

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - AUXÍLIO FUNERAL

As empresas acordantes comprometem-sea conceder auxílio funeral de 02 (dois) salários base do empregado falecido, urr\a ú
vez aos seus dependentes ou pessoas da família, legalmente constituída, e que comprove ter efetuado as despesas funerais

SEGURO DE VIDA

CLÁUSULA DÉCIMA TERÒÉIRA - SEGURODEVIDA

As empresas serão obrigadas a fornecer seguro de vida nos termos do arl 2°, alínea (c) da LE113.103/15-Lei dos Motoristas
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CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2020/2020

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: MA000024/2020
DATA DE REGISTRO NO MTE: 18/02/2020

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR005B57/2020
NÚMERO DO PROCESSO: 13621.102543/2020-57
DATA DO PROTOCOLO: 07/02/2020

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

SIND DAS EMP DE ASEIO E CONSERVACAO DO ESTADO DO MA, CNPJ n. 06.991.483/0001-10, neste
ato represenlado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOSE WÍLLIAM GAMARARIBEIRO;

SIDVPFESDEMC IDTH MPBRLCREESEADMA, CNPJ n. 74.186.008/0001-20, neste ato
representado(a) por seu Presidente, Sr{a). JOSE DOS SANTOS BATISTA;

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

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE

As partes fixam a vigência da presente Convenção Còietiva de Trabalho no período de 01® de janeiro de
2020 a 31 de dezembro de 2020 e a data-base da categoria em 01° de janeiro.

CLÁUSULA SEGUNDA-ABRANGÊNCIA v -

Apresente Convenção Coletiva deTrabalho abrangerá'a^sj categoria(s) VIGIAS, PORTEIROS, FISCAIS E
SIMILARES em empresas comerciais, indústrias, hotéis, motéis, pousadas, bares, restaurantes,
lanchonetes e condomínios cujas respectivas categorias econômicas sejam representadas pela
entidade patronal convenente de asseio e conservação, exceto nos municípios de Bernardo do
Mearim, Esperantínópoiis, Igarapé Grande, Joselândia, Lima Campos, Pedreiras, Poção de Pedras e
Trízídela do Vale/MA, com abrangência territorial em Açaílândia/MA, Afonso Cunha/MA, Água Doce do
Maranhão/MA, Alcântara/MA, Aldeias Altas/MA, Altamíra do Maranhão/MA, Alto Alegre do
Maranhão/MA, Alto Alegre do Píndaré/MA, Alto Pamaíba/MA, Amapá do Maranhão/MA, Amarante do
Maranhão/MA, AnaJatuba/MA, Anapurus/MA, Apicum-Açu/MA, Araguanã/MA, Araioses/MA,
Arame/MA, Ararí/MA, Axixá/MA, Bacabal/MA, Bacabeira/MA, Bacuri/MA, Bacurítuba/MA, Balsas/MA,
Barão de Grajaú/MA, Barra do Corda/MA, Bela Vista do Maranhão/MA, Belágua/MA, Benedito
LeIte/MA, Bequimão/MA, Boa Vista do Gurupi/MA, Bom Jardim/MA, Bom Jesus das Setvas/MA, Bom
Lugar/MA, Brejo de Areia/MA, Brejo/MA, Buriti Bravo/MA, Buriti/MA, Buríticupu/MA, Burítirana/MA,
Cachoeira Grande/MA, Cajapió/MA, Cajarl/MA, Campestre do Maranhão/MA, Cândido Mendes/MA,
Cantanhede/MA, CapinzaI do Norte/MA, Carolina/MA, Carutapera/MA, Caxias/MA, Cedral/MA, Central
do Maranhão/MA, Centro do Gullherme/MA, Centro Novo do Maranhão/MA, Chapadinha/MA^
CidelândIa/MA, Codó/MA, Coelho Neto/MA, Collnas/MA, Conceição do Lago-Açu/MA, Coroatá/Mj
Cururupu/MA, Davinópolis/MA, Dom Pedro/MA, Duque Bacelar/MA, Estreíto/MA, Feira Nova
Maranhão/MA, Fernando Falcão/MA, Formosa da Serra Negra/MA, Fortaleza dos Nogueiras/I
Foituna/MA, Godofredo Víana/MA, Gonçalves Dias/MA, Governador Archer/MA, Governador EdÍ!
Lobão/MA, Governador Eugênio Barros/MA, Governador Luiz Rocha/MA, Governador Ne>
Bello/MA, Governador Nunes Freire/MA, Graça Aranha/MA, Grajaú/MA, Guimarães/MA, Icatu/I
Igarapé do Melo/MA, Imperatriz/MA, jtatpava do Grajaú/MA, Itapecuru MIrIm/MA, Itinga
Maranhão/MA, Jatobá/MA, Jenipapo dos VIeíras/MA, João Lisboa/MA, Junco do Maranhão/MA, Laj
da Pedra/MA, Lago do Junco/MA, Lago dos Rodrígues/MA, Lago Verde/MA, Lagoa do Mato/MA,
Lagoa Grande do Maranhão/MA, Lajeado Novo/MA, Loreto/MA, Luís Domlngues/MA, Magalhães de
Almeida/MA, Maracaçumé/MA, Marajá do Sena/MA, Marantiãozinho/MA, Mata Roma/MA, Matinha/MA,
Matões do Norte/MA, Matões/MA, Milagres do Maranhão/MA, Mirador/MA, Miranda do Norte/MA,
Mirinzal/MA, Monção/MA, Montes Altos/MA, Morros/MA, Nina Rodrigues/MA, Nova Collnas/MA, Nova
lorque/MA, Nova Olinda do Maranhão/MA, Olho d'Água das Cunhãs/MA, Olinda Nova do
Maranhão/MA, Paço do Lumiar/MA, Paimeirândia/MA, Paraihano/MA, Pamarama/MA^Pgssagem
Franca/MA, Pastos Bons/MA, Paulo Ramos/MA, Pedro do Rosário/MA, PenalYa/ÉflAr^érTMIrjm/MA,
Peritoró/MA, Pindaré-MIrim/MA, Pinheiro/MA, Pio XII/MA, Pirapemas/MAjJWo Franco/MA, Porto
Rico do Maranhão/MA, Presidente Dutra/MA, Presidente Juscelino/fJ/l^ Pre^ent& Me dici/MA,
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Presidente Sarney/MA, Presidente Vargas/MA, Raposa/MA, Riachão^WIA, Ribamar Fiquene/MA,
Rosário/MA, Sambaíba/MA, Santa Filoinena do Maranhão/WIA, Santa HelenaíMA, Santa Inês/MA,
Santa Luzia do Paruá/MAj Santa Luzia/MA, Santa Quitéria do Maranhão/MA, Santa Rita^MA, Santana
do Maranhão/MA, Santo Antônio dos Lopes/MA, São Benedito do Rio Preto/MA, São Bento/MA, São
Bernardo/MA, São Domingos do Azeitão/MA, São Domingos do Maranhão/WiA, São Félix de
Balsas/MA, São Francisco do Brejão/MA, São Francisco do Maranhão/WIA, São João Batista/WIA, São
João do Carú/W!A, São João do Paraíso/MA, São João do Soter/WIA, São João dos Patos/MA, São
José de Ribamar/IWA, São José dos Basílios/MA, São Luís Gonzaga do Maranhão/WIA, São Luís/MA,
São Mateus do Maranhão/MA, São Pedro da Água Branca/MA, São Pedro dos Crentes/MA, São
Raimundo das Mangabeiras/MA, São Raimundo do Doca Bezerra/WIA, São Roberto/MA, São Vicente
Ferrer/MA, Satubinha/MA, Senador Alexandre Costa/MA, Senador La Rocque/MA, Serrano do
Maranhão/WIA, Sítio Novo/MA, Sucupira do Norte/WIA, Sucupira do Riachão/MA, Tasso Fragoso/MA,
Timbiras/MA, Timon/WIA, Tufilândia/MA, Tuntum/MA, Turiaçu/MA, TurilândIa/MA, Urbano Santos/MA,
Vargem Grande/MA, Viana/MA, Vlia Nova dos Martírios/MA, Vitória do MearIm/MA, Vitorino Freire/MA
e Zé Doca/WIA,

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO
REAJUSTES/CORRECÕES SALARIAIS

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PISO SALARIAL

Fica estabelecido que partir de 1° de janeiro de 2020, os pisos salariais das categorias abrangidas por esta
Convenção Coletiva de Trabalho, que empregam VIGIAS, PORTEIROS, FISCAIS, AGENTE
OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS EM GONDÒMÍNIO e TRABALHADORES ASSEMELHADOS,
com reajuste salarial no percentual de 4,48%;{quatro vírgula quarenta e oito por cento). Para categoria
sindicalizada ou não, a saber: /'

Vigias yj

Porteiro -

Agente de portaria

Porteiro de Hotel

Porteiro de Edifícios Industrial

Porteiro de Locais Diversos

Ficai de Piso

Fiscal de Loja

Agente Operacional de serviços diversos, em condomínio

R$.1.075,10.

R$.1.095,38.

R$.1.095,38.

R$.1.095,38.

R$.1.095,38.

R$.1.095,38,

R$.1.104,85.

R$.1.104,85.

R$.1.056,07.

CLÁUSULA QUARTA - SALÁRIOS SUPERIORES AOS PISOS:

- Os valores estipulados acima do piso salarial, por força do contrato celebrado por interposta empresa,
integrarão • salário no período correspondente ao exercício da função gratificada.

- Também ficou definido que não estão incluídos nos reajustes salariais osempregado^;áLi®'̂ í®SBmpenham
cargos administrativos, de direção ou de confiança nas atividades meios da^-^-^rfípresas, ou que não
possuam nenhuma similitude com os cargos da categoria profissional relaptónpdas na tabela salarial da
convenção ou ainda, se relacionadas, estejam sendo remunerados em válopes acima do piso vigente no
mês de dezembra/2019. Ficando, assim, as empresas livres e desem^t>áçadas para aplicar o reajuste
salarial que lhes convier, observadas as limitações de cada uma das empresas, não sendo obridatória, em

wvAv3.nite.gov.brysistemas/niedÍador/Resunio/RBSumoVisualÍzar?NrSolicilacao=MR005557/2020 2/12



18/05/2020 Mediador-Exü-ato Convenção Cdetiva

absoluto, a aplicabilidade dos índices neste instrumento pactuado a integra, de forma obrigatória, mas por
livre negociação entre as partes.

PAGAMENTO DE SALÁRIO - FORMAS E PRAZOS

CLÁUSULA QUINTA • PAGAMENTO EM DIAS DE FOLGA:

- Os empregados que prestarem serviços no dia destinado à sua folga semanal ou repouso remunerado,
caso seja convocado pela empresa, receberão pagamento com acréscimo de 50% (cinqüenta por cento),
percentual esse também válido para o adicional noturno, se for o caso.

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

CLÁUSULA SEXTA - COMPROVANTE DE PAGAMENTO:

As empresas ficam obrigadasa disponibilizares contracheques viasistema eletrônico nos moldes
previstos pela Lei n° 13.467/2017 comprovante mensal de pagamento a seus empregados, nos quais
devem constar, especificamente, os valores do salário base, demais verbas remuneratórias e ainda, os
valores dos descontos efetuados.

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS
ADICIONAL NOTURNO

CLÁUSULA SÉTIMA - ADICIONAL NOTURNO

- O adicional noturno será de no mínimo 20% (vinte por cento) e incidirá no período das 22h até as 5.00h
da manhã do dia seguinte.

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

CLÁUSULA OITAVA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE:

- Na hipótese de existência de insalubridade, devidamente comprovada através de perícia técnica, apli
se-á sobreo salário percebido pelos trabalhadores do setorde conservação, o percentual adicional de^
de acordo com os ditames da legislação vigente.

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

CLÁUSULA NONA - VALE REFEIÇÃO:

- A partir da vigência desta Convenção Coletiva de Trabalho todos os empregados envolvidos no
trabalhos diurnos e noturno a serem admitidos pelas empresas receberão tickets refeição, sendo que esse
benefício, em nenhuma circunstância, integrará o salário para qualquer efeito legal.

- O valor unitário do ticket refeição a ser fornecido é de R$ 17,00 (dezessejp^ais), cujo limite
correspondente aos números de dias trabalhados, sendo que as empresas ayé^^írTnarem acordo de
fornecimento de alimentação aos seus empregados estão desobrigadas do forneoiraénlo do ticket refeição.
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- Nos contratos cujo tomador de serviço fornecer refeição em refeitório próprio ou terceirizado, desde que
tenha autorização de funcionamento, a empresa fica desobrigada de fornecer o ticket refeição aos
empregados do respectivo contrato, devendo a empresa informar ao sindicato dos empregados os
tomadores de serviço que oferecem esse benefício.

- Os benefícios referentes às despesas ou as ajudas ao empregado relativas às refeições, em espécie,
bem como o fornecimento, a empresa fica proibida de considerar como compreendidas no salário como
remuneração, complementação ou para retribuir o trabalho, terão caráter indenizatório e ressarcimento dos
custos do empregado no local, para a prestação dos serviços, não incidindo assim, recolhimento
previdenciário nem encargos trabalhistas (art. 214, I, do Decreto n° 3048/99 e art. 458, caput e parágrafo
primeiro da CLT, que determina a integração quando o pagamento se refere à retribuição dotrabalho).

AUXÍLIO TRANSPORTE

CLÁUSULA DÉCIMA -VALE-TRANSPORTE:

- Na forma da legislação vigente, fica estabelecida a obrigatoriedade do fornecimento de vale-transporte a
todos os empregados abrangidos por esta Convenção.

- O vale-transporte será fornecido na Sede da Empresa ou no Posto de Serviço, quando o profissional for
diarista.

- A ajuda de custo em dinheiro como ressarcimento das despesas de deslocamento trabalho e retorno,
será indenizalória, ficando proibido à empresa considerar no pagamento do salário ou descontar como
retribuição do trabalho, não Integrando o salário conforme previsão do parágrafo segundo do art. 458 da
CLT, sendo aplicável o art. 214, I, e parágrafo B°, V, alínea m do Decreto 3.048/99.

- O desconto pelo fornecimento do vale transporte é o previsto na legislação em vigor, não podendo
ultrapassar o limite de 6% (seis por cento) do salário base.

AUXÍLIO SAÚDE

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PLANO DE SAÚDE

Asempresas signatárias do presente instrumento concederão, mensalmente, aos seus empregados "plano
de saúde" a partir dos novos contratos firmados após a assinatura e homologação da Convenção Goleliva
de Trabalho que passará a vigorar em 2020, passando a vigorar sobre os novos contratos após a assinatura
e homologação pelo MTE da presente Convenção Coletiva de Trabalho.

O custeio dos empregadores não poderá ultrapassar o limite de 3,80% do salário base do trabalhador.

O beneficio aqui disposto não terá natureza salarial e não se integraao contratode trabalho para nenhum
efeito, sendo a adesão opcional para o trabalhador.

O referido benefício far-se-á contemplado aos contratos firmados a partir da assinatura da Convenção
Coletivade Trabalho de 2020 aos contratos privados e contratos públicosfrutos de processos licitatórios
pelas empresas, a fim de que se faça garantido o cumprimento do referido benefício, nos termosdo item
25.1

CasiD o trabalhador seja transferido de um contratocontemplado para outro ainda não contemplado,
perderá o benefício de imediato. O benefício só será concedido aos trabalhadores queestiverem ligados a
contratos que estejam expressamente contidos tal benefício.

Asempresas não se responsabilizam financeiramente, de formaalguma, por dependentes de seus
empregados que queiram ingressar, nesta qualidade, em referidos planos de saúde. No entanto, acas
autorizados por seus empregados, às empresas poderão descontar dos salários dos mesmos,~^§^*tílores
referidos aos planos preditos de seus dependentes devidamente inscritos, para repasse ás^ejjlpresas
prestadoras dos respectivos serviços mediante folha em anexo.

O benefício tratado nesta cláusula não possui natureza salarial, não se incorpora ^ remuneração, nem
se constituindoem base de incidência para cálculo do INSS e FGTS ou composi^ e verbas deicunho
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rescisório.

Para fins do beneficio dos planos de saúde, ora tratados, a perda dos benefícios, pelo empregado, e a
conseqüente desobrigação da empresa diante de ambos dar-se-á após 100° (centésimo) dia de
afastamento, a exceção dos casos de acidente de trabalho; neoplasia maligna; cardiopatia grave; nefropatia
grave; hepatopatia grave; estar em curso de período gestacional ou em gozo de licença-matemidade dias.

Nas situações de afastamento do empregado do labor, o pagamento pertinente aos seus dependentes
eventualmente inscritos, o qual não mais poderá ser objeto de desconto em folha de pagamento de sua
empregadora, será realizado diretamente pelo primeiro junto à administradora do plano de saúde vigente,
acaso optem pela manutenção de tal benefício.Tal regramento fica valido a partir do primeiro dia de
afastamento empregado titular.

O retomo do empregado ao trabalho, precedido dos procedimentos legais exigidos implicará na readmissão
dele nos pianos de saúde.

Sempre que solicitada pelo Sindicato profissional, as empresas deverão fornecer a relação atualizada de
seus empregados inscritos em referido plano de saúde.

Eventuais alterações de preço e condições junto a operadora de plano de saúde, será promovida
concomilantemente com a data-base da categoria profissional, e, somente serão concretizadas com a
anuência do Sindicato Obreiro, que atuara na condição de interveniente.

AUXÍLIO MORTE/FUNERAL

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - AUXÍLIO FUNERAL:

- As empresas concederão auxílio funeral, no valor do piso da categoria a que pertença o trabalhador
abrangido por esta Convenção, a (o) viúva (o) ou companheira (o) do empregado (a) com rriais de cinco
(cinco) meses de empresa, podendo esse valor ser em bens, a critério do (a) beneficiário (a).

SEGURO DEVIDA

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - SEGURO DE VIDA:

As empresas farão em prol dos seus empregados contrato de seguro de vida em grupo, cuja apólice se
no valor correspondente a 15 (quinze) vezes o salário base do trabalhador, pago pela empresa segurad
aos respectivos beneficiários, nas situações de morte natural e acidental ou ainda em situações de invall
permanente.

- Será descontado o valor simbólica de 1% do prêmio do seguro da remuneração do trabalhador, refererltè
ao seguro de vida em grupo, esse desconto não poderá ultrapassar o valor de R$ 0,10 (dez centavos de
reais) por funcionário.

OUTROS AUXÍLIOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - -CESTA BÁSICA

As empresas signatárias do presente instrumento concederão aos seus empregados cesta-básica até o
décimo quinto dia do mês subseqüente, no valor mínimo de R$ 96,00 (noventa e seis reais).

§ Primeiro - O empregado que tiver faltas no período de apuração terá o direito m b^fteficio
proporcionalmente, considerando a média de 30 dias trabalhados para pagamento InJ^faL ficando
assegurado o referido benefício para as ausências justificadas por atestado médicoy^ada falta sem
justificativa corresponderá a 1/30 avos de desconto no valor da cesta básica.

wv/w3.mte.ga\/.br/sistemas/niedÍador/Resunio/RssumaViSLiaRzar?NrSolicitacao=MR005657/2020 5/12



18/05/2020 Mediador- Extrato Convenção Coletiva

§ Segundo - O benefício tratado nesta cláusula não possui natureza salarial, não se incorporando à
remuneração, nem se constituindo em base de incidência para cálculo do INSS e FGTS ou composição de
verbas de cunho rescisória, não podendo ser realizado nenhum tipo de desconto.

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - 3 HOMOLOGAÇÃO E QUITAÇÃO DERESCISÃO:

As homologações das rescisões de contratos individuais de trabalho, superiores a um (1) ano, serão feitas
perante esta entidade sindical, em sua sede administrativa, sub-sedes ou representações regionais
regularmente instaladas, devendo as empresas apresentar, por ocasião da homologação, a documentação
exigida em lei.

Caso haja oposição expressa por parte do empregado, a homologação da Rescisão de seu Contrato de
Trabalho poderá ser realizada diretamente com a empresa.

As homologações deverão ocon^er no prazo não superior a 10 (dez) dias, contado da data da notificação da
demissão, nos horários das 8: as 12: das 14: as 17: horas.

RELAÇÕES DE TRABALHO - CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE
PESSOAL E ESTABILIDADES

TRANSFERÊNCIA SETOR/EMPRESA

CLÁUSULA DÉCIMASEXTA - TRANSPORTE DO EMPREGADO DA RESERVA TÉCNICA:

—Ao pessoal da "Reserva Técnica" ou apoio, isto é, aqueles que ficam à disposição da empresa para
cobertura de eventuais faltas em qualquer posto de serviços, são assegurados o transporte, no itinerário
compreendido entre a sede da empresa e o local de serviço para onde for designado.

ESTABILIDADE APOSENTADORIA

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - APOSENTADORIA GARANTIDA:

- Aos empregados que comprovadamente estiverem, no máximo, há 12 (doze) meses do direito de
aquisição de aposentadoria, fica assegurada a garantia do emprego durante o período que faltar para
completar o referido tempo.

- O contrato de trabalho desses empregados somente paderá ser rescindido por mútuo acordo entre
empregado e empregador ou por pedido de demissão, ambos com assistência do Sindicato laborai ou,
ainda, nos casos em que for verificada a ocorrência de falta grave.

. Para adquirir o benefício acima referido, o empregado deverá obrigatoriamente comunicar, por escrito, ao
seu respectivo empregador, quando estiver faltando 24 (vinte e quatro) meses para o tempo de aquisição,
apresentando para tanto documento oficial emitido pelo INSS, atestando o tempo, seja integral ou
proporcional.

. Se o emprega^lD for dispensado, quer por aviso prévio trabalhado, quer por aviso prévio Indenizado, terá o
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da ciência do aviso, para comunicar, por escrito, ao seu
respectivo empregador que faz jus ao direito a estabilidade, apresentando para tanto documento oficial
emitido pelo INSS, sob pena de não poder suscitar a nujidade do aviso prévio e consequentemente a pjçrda
da garantia prevista no caput da cláusula.

OUTRAS NORMAS DE PESSOAL

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - SALÁRIOSUBSTITUIÇÃO;
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Se algum empregado substituir outro em função de melhor remuneração por períodosuperiora 30 (trinta)
dias, este receberá a mesma remuneração do substituído, enquanto perdurar a substituição.

f

OUTRAS ESTABILIDADES

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - ESTABILIDADE;

- Ao empregado com 01 (um) ano de efetivo serviço na empresa, após a cessação do benefício
previdendário, será garantida a estabilidade de 30 (trinta) dias, contados a partir do término do benefício

JORNADA DE TRABALHO - DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS
DURAÇÃO E HORÁRIO

CLÁUSULA VIGÉSIMA - JORNADA DE TRABALHO:

- Para os trabalhadores abrangidos por esta convenção, são válidos somente a jomada do diarista de 44
horas e os regimes de jornadas padrão de revezamento de 12x36, estabelecidos nesta convenção
conforme a legislação, sendo que quaisquer outros tipos de jornada de trabalho somente serão válidos
mediante acordo coletivo ou convenção coletiva.

- O registro da jomada de trabalho será feito individualmente e seu controle ficará na empresa ou no posto
em que o serviço é realizado, prevalecendo à regra que melhor satisfizer a viabilidade operacional.

- Fica garantido aos empregados o acessa aos dados constantes do seu cartão de ponto.

- Fica facultado as empresas a utilização do ponto por exceção, nos termos do artigo 74 §4° da CLT.

COMPENSAÇÃO DE JORNADA

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - HORAS EXTRAS:

- O cálculo da hora extra será efetuado dividindo-se a remuneração por 220 (duzentos e vinte) horas
acrescido do adicional de 50% (cinqüenta por cento) do valor da hora resultante

CONTROLE DA JORNADA

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA INTRAJORNADA:

- Fica convencionado que na impossibilidade do empregador conceder, integralmente, ao trabalhador, o
horário do Intervalo intrajornada, ficará obrigado a indenizar 30 (trinta) minutos do intervalo intrajornada com
o acréscimo de 50% (cinqüenta) sobre o valor da hora normal acrescido dos seus consectários legais nos
moldes previstos na Lei 13.467/2017, sendo o mesmo de caráter indenizatório.

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR
ACEITAÇÃO DE ATESTADOS MÉDICOS

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - ATESTADOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS:

- As empresas aceitarão os atestados médicos emitidos pelo INSS e seus convertrados, ou pelo sistema
único de saúde SUS bem como os emitidos pelos serviços médicos/odontológicos do Sindicato a seus
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conveniados, em papel timbrado da instituição com CID e identificação do médico.

PRIMEIROS SOCORROS

CLÁUSULAVIGÉSIMA QUARTA - PRIMEIROS SOCORROS:

As empresas manterão estojos contendo medicamentos necessários ao atendimento de primeiros socorros,
nos veículos de fiscalização e nos postos de serviços com 10 (dez) ou mais empregados, ficando o eslojo
na responsabiiidade do encarregado do serviço.

RELAÇÕES SINDICAIS
LIBERAÇÃO DE EMPREGADOS PARAATIVIDADES SINDICAIS

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - LIBERAÇÃO DE DIRIGENTE SINDICAL:

- Até o limite de 08 (oito) empregados no total e o máximo de 01(um) por empresa, estas com mais de 80
(oitenta) trabalhadores, liberarão dirigentes do Sindicato, de livre escolha deste, para o exercício exclusivo
de atividade sindical, sem prejuízo da sua remuneração mensal e obrigações sociais.

CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - FORTALECIMENTO SINDICAL:

- Fica Convencionado, nos exatos termos do artigo 545 e seu parágrafo único da CLT, aprovada e
autorizada em Assembléia Gerai Ordinária realizada no dia 18 de Outubro de 2019, que os empregadores
descontarão mensalmente de todos os empregados associados e sindicalizados beneficiados por esta
Convenção Coletiva de Trabalho o valor correspondente a 2% (dois por cento) do salário base da categoria
e efetuarão o recolhimento ao sindicato obreiro até o 10° dia do mês correspondente ao referido desconto.
Sendo que:

a Excluem-se deste pagamento os empregados que contribuem para categorias diferenciadas:

A empresa ficará isenta de qualquer responsabilidade ou eventual ação trabalhista ou civil, que o
trabalhador venha ingressar junto à Justiça do Trabalho ou Procuradoria do Trabalho, ficando o Sindicato
Laborai com a

a responsabilidade de negociar com o trabalhador que vier questionar o devido desconto nesta
jurisdição;

b O Sindicato Laborai igualmente se responsabilizará junto à Superintendência Regional do Trabalho em
caso de autuações administrativas nas quais as empresas vieram a responder;

c Aos integrantes da categoria piofissional será permitida a manifestação de oposição diretamente ao
sindicato ao desconto, ate o 15° (décimo quinto) dia após o primeiro desconto. O trabalhador deverá
apresentar no SINDICATO requerimento impresso e assinado pelo mesmo, para que possa ser excluído do
referido desconto;

d Durante ^Igència desta CCT, os empregados farão oposição ao desconto uma única vez. Para os
empregados que comprovadamente estejam em gozo de férias ou estejam em outra localidade
(transferidos) durante o período de Oposição, será permitida a manifestação de oposição, após (quinze)
dias úteis do mês seguinte ao retorno das férias ou da condição de transferidos, devendcu/azê-io
diretamente ao Sindicato profissional da categoria;

e O Sindicato dos trabalhadores deverá enviar às empresas a relação nominal doa^uncionários que
opuserem ao desconto, que deverá sefazer acompanhar da segunda via do requi^fimento de oposição.

Parágrafo Primeiro - Considerando que, as informações prestadas efetivação^s cláusulas desta
Convenção Coletiva de Trabalho é de atribuição e responsabiiidade de natureza legal do Sindicato Obreiro,
na hipótese de ações ou procedimentos administrativos ou judiciais instaurados em face do Sindicato das
Empresas e ou empresas abrangidas pela CGT, pelos trabalhadores ou empregados, o Sindicato Obreiroí
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assume total responsabilidade pelas informações prestadas e danos, assumindo integralmente o polo
passivo dequaisquer demandas ou ações se fazendo excluídas as empresas dequais responsabMídades
de natureza civil, administrativo e trabalhista, junto ao Ministério Público doTrabalho, Superintendência
Regional do Trabalho ou PoderJudiciário comfundamento do Art. 545 da CLT

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DESCONTO ASSISTENCIAL:

- Conforme a Assembléia Geral Ordinária, realizada no dia 18 de outubro de 2019 na Sede do
SINDICATO DOS VIGIAS, PORTEIROS, FISCAIS similares DE EMPRESAS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS,
HOTÉIS MOTÉIS, POUSADAS, BARES, RESTAURANTES, LANCHONETES, CONDOMÍNIOS,
RESIDÊNCIAS E ENTIDADES SINDICAIS E AFINS DO ESTADO DO MARANHÃO, á Rua do Alecrim, n'
546 - Centro, as empresas procederão ao desconto dos empregados sindicalizados ou não que tenham
autorizado prévia e expressamente o seu desconto de forma individual junto à sua respectiva empresa nos
moldes previstos na Lei 13.467/2017, para fazer frente às despesas da campanha salarial do ano de 2020
valores correspondente a um dia de trabalho, de uma e única vez tomando-se por base o salário do primeiro
pagamento referente à Data-Base 2020/2020, feito a partir desta Convenção, desde que haja ganho real
nos salários da categoria quando da homologação desta CCT, e efetuarão o recolhimento, junto à tesouraria
do SINDICATO DOS VIGIAS, PORTEIROS, FISCAIS E SIMILARES DE EMPRESAS COMERCIAIS,
INDÚSTRIAS, HOTÉIS, MOTÉIS, POUSADAS, BARES, RESTAURANTES, LANCHONETES,
CONDOMÍNIOS, RESIDÊNCIAS E ENTIDADES SINDICAIS EAFINS DO ESTADO DO MARANHÃO, até o
10° dia do mês do referido desconto.

- Exduem-se deste pagamento os empregados que contribuem para categoriasdiferenciadas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES:

- Decorrido o prazo previsto nas cláusulas 28 e 29acima, e não havendo o recolhimento das contribuições
descontadas dos empregados associados, incidirá sobre o valor devido multa de 10% e juros de mora de
1% (um por cento) ao mês.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - DESCONTO NEGOCIAL PATRONAL:

- Conforme Assembléia Geral Ordinária, realizada no dia 12 de dezembro de 2019, na Sede do SEAC-MA,
Avenida dos Holandeses, sala 509 e 510. Edifício Tech Office. Ponta D*Arela. nesta cidade de São Luís,
Capital do Estado do Maranhão, por decisão unânime ficou determinado que, para fazer frente às despesas
com as negociações da campanha salarial 2020/2020 pleiteada pelo Sindicato Obreiro, as empres^it^que
compõem a categoria patronal no Estado do Maranhão deverão recolherá tesouraria deste sindicato^
equivalente a um salário mínimo, o quedeverá ser feito até o dia 30 de junho 2020.

DISPOSIÇÕES GERAIS
APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS

As atividades profissionais, envolvida na presente Convenção coletiva det^alho são as seguintes:

a - VIGIA - profissional que exercea vigilância nas dependências comans dos condomínios e empresasde
um modo geral, dando boa ordem e respeito entre os visitantes e controla a entrada e saída, dando
informações previamente para contatos de terceiros.

b -PORTEIROS —profissionalde bom nível e fácil comunicação, que presta serviços em portarias dando
Informações, conduzindo visitantes identificando-os previamente, para contatos com terceiros.
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c- FISCAL - profissional quesupervisiona, coordena e fiscaliza todas as atividades e tarefas executadas
pelas empresas.

d - AGENTE OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS EM CONDOMÍNIO - profissional queexerce a
função de jardinagem, recolhimento de resíduos comum e limpeza de escadas e elevadores e etc.

r'

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - DIA DO TRABALHADOR:

- Fica Assegurado queno dia 09de junho de cada ano será comemorado o dia do Vigia e do Porteiro, de
acordo com a Lei n° 015/2015.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - ABONO DE FALTA DO ESTUDANTE:

- Desde que pré-avisadas, com antecedência mínima de48 (quarenta e oito) horas, as empresas liberarão
seus empregados estudantes ou vestibulandos para a realização de provas.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - QUADRO DE AVISOS:

- Será permitida a fixação de editais, avisos e notícias sindicai, em quadro ou local próprio e de fácil
acesso, nas dependências das empresas, vedada ã divulgação de matéria poiítico-partidária ou ofensiva a
quem quer que seja.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - DESCONTOS:

- Ao empregador é vedado efetuar descontos nossalários de seus empregados, salvo os especificados por
Lei, porConvenção Coletiva de Trabalho ou detemiinados porvia judicial. Em casos de danos causados
pelo empregado a bens da empresa, de clientes e ou de terceiros, o desconto será permitido enquanto
perdurar o contrato de trabalho, até o limite de 30% (trinta porcento) da remuneração do empregado.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - CARTA DE RECOMENDAÇÃO A DEMITIDOS:

- Em havendo demissão sem justa causa, as empresas fornecerão aos empregados, carta de
recomendação, na qual conste o período em que trabalhou na empresa e sua conduta.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - DEVERES DO EMPREGADOR:

- São deveres e obrigações do empregador:

a) Fornecer gratuitamente aos empregados uniformes completos, na cota mínima de 03 (três) porano;

b) Comunicar aos empregados porescrito, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, as
mudanças de locais de trabalho.
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA -DEVERES DOS EMPREGADOS:

- São deveres e obrigações dos empregados, além dos previstos na legislação em vigor:

a) Comparecer ao localde trabalho na hora designada para início de sua jornada de trabalho, devidamente
uniformizado;

b) Manter a boa aparência e conservarem condiçõesde uso uniformes e equipamentos fornecidos pelo
empregador;

c) indenizar o empregador pela perda, extravio ou descaminho de materiais da empresa,
termo da lei em vigor.

DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DASCLÁUSULAS DESTA
CONVENÇÃO:

- O descumprimento de qualquer uma das cláusulas desta Convenção, o infrator pagará multa equivalente
( : a 5 (cinco) salários mínimos, cujo valor será revertido em favor da Entidade de Classe. Em caso de

^ reincidência esse valor será cobrado em dobro.

- Para a aplicabilidade do caput, fica convencionado que a parte interessada na cobrança da referida
penalidade pecuniária, deverá obrigatoriamente notificar a outra, tida como infratora, por escrito, indicando
especificamente a cláusula convencional descumprida, sob pena de inépcia.

- Fica, desde logo, assinado o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da notificação, para a
parte tida como infratora sanar o fato gerador da penalidade. Dentro do prazo, deve a parle notificada,
comunicar a parte notificante, o saneamento do fato gerador da penalidade ou apresentar justificativa sobre
a negativa da existência da infração.

RENOVAÇÃO/RESCISÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - DIVERGÊNCIA I VIGÊNCIA I RENOVAÇÃO:

- Os casos omissos e as divergências que surgirem serão dirimidas de comum acordo entre as partes
f convenentes, mediante manifestação da Superintendência Regional do Trabalho ou daJustiça do Trabalho
w quando provocadas.

VIGÊNCIA:

39.1 - Apresente Convenção Coletivade Trabalho terá duração de 01 (ano) a partirde 1" de janeiro de
2020 e seu termino em 31 de dezembro de 2020, podendo ser editada pelas partes sempre que julgarem
convenientes, adequando-a as normas vigentes, tendo em vista possível revisão constitucional, bem comcj,
dos casos de alteração na jegisiaçáo trabalhista e previdenciária.

RENOVAÇÃO:

40.1 - Não estando oónclufdos os trabalhos de sua renovação, a presente Convenção fica
automaticamente prorrogada por 120 dias para todos os efeitos legais e jurídicos, em todo o seu teor, nos
termos do art. 615 da CLT.

Assim, estando às partes devidamente ajustadas, por seus presidentes, assinam a presente Convenção
Coletiva de Trabalho, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, sem emendas ou rasuras.

São Luís (MA), 01 de janeiro de 2020.
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Anexo (PDF)

JOSE WILLIAM GAMARA RIBEIRO
PRESIDENTE

SÍND DAS EMP DE ASEIO E CONSERVACAO DO ESTADO DO MA

JOSE DOS SANTOS BATISTA
PRESIDENTE

SIDVPFESDEMC IDTH MPBRLCREESEADMA

ANEXOS

ANEXO I - ATA

Aautenticidade deste documento poderáser confirmada na página do Ministério da Economia na
Internet, no endereço http;//www.mte.gov.br.
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SIND DAS EMP DE ASEIO E CONSERVACAO DO ESTADO DO MA, CNPJ n. 06.991.483/0001-10, neste
ato rBpresentado(a) porseu Presidente, Sr(a). JOSE WILLIAM GAMARA RIBEIRO;

SINDICATO DOS TRABALHAD. DE EMPRE. DE ASSEIO E CONSER. LIMP. PUB. EDIFI. COND. RES.
COMER. MISTOS E LAVAND. DO EST. DO MA EXCETO O MUN. DE SAO LUlS, CNPJ n.
14.294.492/0001-80, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). MANOEL PAULINO DOS
INOCENTES MARTINS;

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

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE

As partes fixam a vigência da presente Convênçãp-Galetiyà-de Trabalho no período de 01" de janeiro de
2020 a 31 de dezembro de 2020 e a data-hase^da categoria em 01" de janeiro.

CLÁUSULASEGUNDA - ABRANGÊNCIA

A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) De Asseio e Conservação;
Zelador, Servente, Servente de limpeza, Ofice-boy, Copeiro, Carregador, Contínuo, Aux. de Serviços
Gerais, Aux. de Estacionamento de Veículos, Auxiliar de Limpeza Industrial, Cuidadora, Jardinelro,
Piscineiro, Operador de Roçadeira, Auxiliar de Arquivos e Almoxarifado, Encarregado de Serviços
Gerais, Comissário de Bordos/Estação, Emitente de Passagem, Moto-hoy, Líder de Serviços,
Telefonista, Ascensorista, Técnico de Som, Auxiliar de Apoio Administrativo, Operador de Maquina
Reprográfica, Agente Administrativo Nível I e II,/ Técnico Administrativo nível II, Fiscal de
Bordo/Estação, Agente Operacional de Condomínio, Recepcionista/Atendente, Supervisor de
Bordo/Estaco, Supervisor de Serviços Gerais Fiscal de Serviços e Técnico de Segurança do
Trabalho, com abrangência territorial em Açailãndia/MA, Afonso Cunha/MA, Água Doce do
Maranhão/MA, Alcântara/MA, Aldeias Altas/MA, Altamira do Maranhão/MA, Alto Alegre do
Maranhão/MA, Alto Alegre do PIndaré/MA, Alto Pamaíba/MA, Amapá do Maranhão/MA, Amarante do
Maranhão/MA, Anajaluba/MA, Anapurus/MA, Apicum-Açu/MA, Araguanã/MA, Araioses/MA,
Arame/MA, Arari/MA, Axixá/MA, Bacabal/MA, Bacabeira/MA, Bacuri/MA, Bacurituba/MA, Balsas/MA, /
Barão de Grajaú/MA, Barra do Corda/MA, Barreirinhas/MA, Bela Vista do Maranhão/MA, Belágua/M^ /
Benedito LeIte/MA, Bequimão/MA, Bernardo do Mearim/MA, Boa Vista do Gurupi/MA, BoníJI/
Jardim/MA, Bom Jesus das Selvas/MA, Bom Lugar/MA, Brejo de Areia/MA, Brejo/MA, Bur^ \j
Bravo/MA, Buritl/MA, Buriticupu/MA, BurItIrana/MA, Cachoeira Grande/MA, Cajapió/MA, Cajarl/M^y »
Campestre do Maranhão/MA, Cândido Mendes/MA, Cantanhede/MA, Capinzai do Norte/M^
Caroiina/MA, Carutapera/MA, CaxIas/MA, Cedral/MA, Central do Maranhão/MA, Centro do
GuIlherme/MA, Centro Novo do Maranhão/MA, Chapadinha/MA, Cidelãndia/MA, Codó/MA, Coelho
iíeto/MA, Colinas/MA, Conceição do Lago-Açu/MA, Coroatá/MA, Cururupu/MA, Davinópolis/MA, Dom
Pedro/MA, Duque Bacelar/MA, Esperantinópoiis/MA, Estreito/MA, Feira Nova do Maranhão/MA,. /
Fernando Falcão/MA, Formosa da Serra Negra/MA, Fortaleza dos Noguelras/MA, Fortuna/MA,\/
Godofredo Viana/MA, Gonçalves Dias/MA, Governador Archer/MA, Governador Edison Lobão/MA,T',
Governador Eugênio Barros/MA, Governador Luiz Rocha/MA, Governador Newton Bello/MA,
Governador Nunes Frelre/MA, Graça Aranha/MA, Grajaú/MA, GtíJidarães/MA, Humberto de
Campos/MA, Icatu/MA, Igarapé do Meio/MA, Igarapé Grande/MA^Imperatriz/MA, ítaipava do
Grajaú/MA, Itapecuru Mirim/MA, Itinga do Maranhão/MA, Jatobá/M^y^nipapo dos Vieiras/MA, João
Lisboa/MA, Joselândia/MA, Junco do Maranhão/MA, Lago da Ped^/MA, Lago do Junco/MA, Lago
dos Rodrigues/MA, Lago Verde/MA, Lagoa do Mato/MA, Lagoa Órande do Maranhão/MA, Lajeado
Novo/MA, Lima Campos/MA, Loreto/MA, Luís Domingues/MA, Magalhães de AlmeidWMA,



Wlaracaçumé/MA, Marajá do Sena/MA, Maranhãozinho/MA, Mata Roma/MA, Matinha/MA, Matões do
Norte/MA, Matões/WIA, Milagres do Maranhão/MA, Mirador/MA, Miranda do Norte/MA, WIirinza!/MA,
Monção/MA, Montes Altos/MA, Morros/MA, Nina Rodrigues/MA, Nova Colinas/MA, Nova lorque^MA,
Nova Olinda do Maranhão/MA, Olho d'Água das Cunhãs/MA, Olinda Nova do Maranhão/MA, Paço do
Lumiar/MA, Palmeirândia/MA, Paraibano/MA, Parnarama/MA, Passagem Franca/MA, Pastos
Bons/MA, Paulino Neves/MA, Paulo Ramos/MA, Pedreiras/MA, Pedro do RosárIo/MA, Penalva/MA,
Peri Mirlm/MA, Peritoró/MA, Pindaré-Mirim/MA, Pinheiro/MA, Pio XII/MA, Pirapemas/MA, Poção de
Pedras/MA, Porto Franco/MA, Porto Rico do Maranhão/MA, Presidente Dutra/MA, Presidente
JuscelIno/MA, Presidente Médici/MA, Presidente Sarney/MA, Presidente Vargas/MA, Primeira
Cruz/MA, Raposa/MA, Riachão/MA, Ribamar Fiquene/MA, Rosário/MA, Sambaíba/MA, Santa Filomena
do Maranhão/MA, Santa Helena/MA, Santa Inês/MA, Santa Luzia do Paruá/MA, Santa Luzia/MA, Santa
Qultérla do Maranhão/MA, Santa Rita/MA, Santana do Maranhão/MA, Santo Amaro do Maranhão/MA,
Santo Antônio dos Lopes/MA, São Benedito do Rio Preto/MA, São Bento/MA, São Bernardo/MA, São
Domingos do Azeitão/MA, São Domingos do Maranhão/MA, São Félix de Balsas/MA, São Francisco
do BreJao/MA, São Francisco do Maranhão/MA, São João BatIsta/MA, São João do Carú/MA, São
João do Paraíso/MA, SãoJoão do Soter/MA, São João dos Patos/MA, SãoJosé de Ríbamar/MA, São
José dos Basílios/MA, São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, São Mateus do Maranhão/MA, São Pedro
da Água Branca/MA, São Pedro dos Crentes/MA, São Raimundo das Mangabeiras/MA, São
Raimundo do Doca Bezerra/MA, São Roberto/MA, São Vicente Ferrer/MA, Satubinha/MA, Senador
Alexandre Costa/MA, Senador La Rocque/MA, Serrano do Maranhão/MA, Sítio Novo/MA, Sucupira do
Norte/MA, Sucupira do Riachão/MA, Tasso Fragoso/MA, Timbiras/MA, Timon/MA, Trizidela do
Vale/MA, Tufílândia/MA, Tuntum/MA, Turiaçu/MA, Turilândia/MA, Tutóia/MA, Urbano Santos/MA,

^ Vargem Grande/MA, Viana/MA, Vila Nova dos Martírios/MA, Vitória do Mearim/MA, Vitorino Freire/MA
J e Zé Doca/MA.

SALÁRIOS, REAJÜSTES E PAGAMENTO
PISO salariàl

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PISOS SALARIAIS:

As empresas de Asseio e Conservação concederão reajuste saíarial no percentual de 4,48% (quatro
vírgula quarenta e oito por cento) para todos os empregados que integram de asseio e conservação,
partir de 1° de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020 os pisos salariais das categorias profissionais
abrangidas poresta Convenção Coletiva de Trabalho, serão os seguintes:

CATEGORIAS

Reajuste de

4,48 %

a) Zelador/ Servente/Serventede limpeza, Aux. de Serviços
Gerais, Aux. De Estacionamento e estacionamento de veículos/
Cuidador(a)/ Empacotador/ Auxiliar de limpeza industrial/
Servente de Bordo e Estação / Office-Boy/ Copeiro/ Carregador/
Contínuo.

b) Jardineiro e Piscineiro
c) Operador de Roçadeira
d) Auxiliar de Arquivo e Almoxarifado
e ) Encarregado de Serviços Gerais
f) Comissário de Bordo/Estação
g) Emitente de passagem
h) Moto-Boy
1) Líder de Serviços
j) Telefonista, Técnico de som, Acessorista.
k) Auxiliar de apoio Administrativo, Op. de Máquina Reprográfico
m) Agente Administrativo Nível Ie 11/ Técnico Administrativo
Nível II

n) Fiscal de Bordo/Estação
o) Agente operacional de condomínio
p) Recepcionista/Atendente.
q) Supervisor de Bordo/Estação

R$ 1.058,83

R$ 1.075,92
R$ 1.075,92
R$ 1.098,54
R$ 1.419,32
R$ 1.119,54
R$ 1.098,85
R$ 1.138,46
R$ 1.163,68
R$ 1.130,05

1.154,30

R$ 1.265,92
R$ 1.191,61
R$ 1.213,73
R$ 1.265,92
R$ 1.573,62



r) Supervisor de serviços Gerais R$ 1.573,62
s) Fiscal de Serviços R$ 1-594,23
t) Técnico de Segurança do Trabalho R$ 1.742,33

- Fica assegurado aos profissionais alocados em serviços cujo tomador autoriza salário com valores
superioresao aqui previsto, a manutenção desse direito enquanto durar sua permanência em posto
contratante.

- Não estão incluídos nos reajustes salariais os empregados que desempenham cargos administrativos, de
direção oude confiança nas atividades meios das empresas, ouque não possuam nenhuma simiiitude com
os cargos da categoria profissional relacionadas na tabela salarialacima discriminada da convenção ou
ainda, se relacionadas, estejam sendo remunerados em valores acima do piso vigente no mês de
dezembro/2019, ficando, assim, as empresas livres e desembaraçadas para aplicar o reajuste salarial que
lhes convier, observadas as limitações de cada uma das empresas, não sendo, em absoluto, aplicados os
índices neste instrumento pactuado à integra, de forma obrigatória, mas por livre negociação entre as
partes.

- Ficaconvencionado entre as partes signatárias do presente instrumento que as diferenças de salário,
ticket alimentação e cesta básica serão pagas pelas empresas aos empregados em 02 (duas) parcelas
iguais, sendo que a primeira parcela será paga juntamente ao salário do mês de março de 2020 e a
segunda parcela será pagajuntamente ao salário do mês de abril de 2020, ambosaté o quinto dia útil.

•|

PAGAMENTO DE SALÁRIO - FORMAS E PRAZOS

CLÁUSULA QUARTA - PAGAMENTO EM DIAS DE FOLGA:

—Os empregados que prestarem serviços no dia destinado à sua folga semanal ou repouso remunerado,
receberão pagamentocom acréscimo de 100% (cem por cento), além do salário diário normal, percentual
esse também válido para o adicional noturno, se for o caso.

s

i

CLÁUSULA QUINTA - SALÁRIOS SUPERIORES AOS PISOS:

- Os valores estipulados acima do piso salarial, por força do contratocelebrado por interpostaempresa,
integrarão o salário no período correspondente ao exercício da função gratificada

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

CLÁUSULA SEXTA - HORAS EXTRAS:

- O cálculo da hora extra, será efetuado dividindo-se a remuneração por 220 (duzentos e vinte) horas,
acrescido do adicional de 50%(cinqüenta por cento) do valor da hora normal, e aos domingos e feriados e
em dias de folga 100% (cem por cento).

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

CLÁUSULA SÉTIMA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE:

- Na hipótese de existência de insalubridade, devidamente comprovada através de períciatécnica, aplicar-
se-é sobre o salário percebido pelos trabalhadores do setor de limpeza e conservação, o percentual
adicional devido, de acordo com os ditames da legislação vigente.



AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

CLÁUSULA OITAVA - VALE REFEIÇÃO

~ A partir da vigência desta Convenção Coletiva de Trabalho todos os empregados diumos e noturno,
elencados no item 4,1 desta convenção receberão tickels refeição por cada dia trabalhado, inclusive os
trabalhadores em gozo de beneficio acldentário. Sendo que esse benefício, em nenhuma circunstância,
integrará o salário para qualquer efeito legal

-O valor unitário do ticket refeição a ser fornecido é de R$ 18,00 (dezoito reais), cujo limite correspondente
aos números de dias trabalhados.

—As empresas que firmarem acordo de fornecimento de alimentação aos seus empregados com o
sindicato obreiro estão desobrigadas do fornecimento do ticket refeição.

- Os benefícios referentes às despesas ou as ajudas ao empregado relativas às refeições, em espécie,
bem como o fornecimento, a empresa fica proibida de considerar como compreendidas no salário como
remuneração, compiementação ou para retribuir o trabalho, terão caráter indenizatório e ressarcimento dos
custos do empregado no local, para a prestação dos serviços, não incidindo assim, recolhimento
previdenciário nem encargos trabalhistas (art. 214, l, do Decreto n° 3048/99 e art, 458, capui e parágrafo
primeiro da CLT, que determina a integração quando o pagamento se refere à retribuição do trabalho).

AUXÍLIO TRANSPORTE

CLÁUSULA NONA - VALE-TRANSPORTE:

- Na forma da legislação vigente, fica estabelecida a obrigatoriedade do fornecimento de vale-transporte a
todos os empregados abrangidos por esta Convenção, inclusive no deslocamento para o almoço, se for o
caso.

- O vale-transporte será fornecido na Sede da Empresa ou no Posto de Serviço, quando o profissional for
diarista.

- A ajuda de custo em dinheiro como ressarcimento das despesas de deslocamento trabalho e retorno,
será indenizatória, ficando proibido à empresa considerar no pagamento do salário ou descontar como
retribuição do trabalho, não integrando o salário conforme previsão do parágrafo segundo do art. 458 da
CLT, sendo aplicável o art. 214, I, e parágrafo 9^^, V, alínea m do Decreto n® 3.048/99.

- Nos locais em que não for servido de transporte público regular, as empresas concederão, a título de
ajuda de custo, o mesmo valor pago no transporte da capital, sendo que deste valor será realizado o
desconto previsto na legislação.

O benefício anterior far-se-á contemplado aos contratos firmados a partir da assinatura e devida
homologação da Convenção Coletiva de Trabalho que vigerá em 2.020 aos contratos privados e contratos
públicos frutos de processos licitatórios pelas empresas, a fim de que se faça garantido o cumprimento do
referido benefício.

AUXILIO SAÚDE

CLÁUSULA DÉCIMA - PLANO DE SAÚDE

As empresas signatárias do presente instrumento concederão, mensalmente, aos seus empregados plano
de saúde a partir dos novos contratos firmados após a assinatura e homologação da Convenção Coletiva de
Trabalho que passará a vigorar em 2020, e em não sendo assinado até a próxima data base a partir da
assinatura da próxima Convenção Coletiva de Trabalho.



o custeio dos empregadores não poderá ultrapassar o limite de 3,80% (três vírgula oitenta porcento) do
salário base do trabalhador.

Obeneficio aqui disposto não terá natureza salarial e não se integra ao contrato de trabalho para nenhum
efeito, sendo a adesão opcional para o trabalhador.

O referido benefício far-se-á contemplado aos contratos finnados a partirda assinatura da Convenção
Coletiva de Trabalho de 2020 aos contratos privados e contratos públicos frutos de processos licitatórios
pelas empresas, a fím de que se faça garantido o cumprimento do referido benefício.

Caso o trabalhador seja transferido de um contrato contemplado para outro ainda não contemplado,
perderá o benefício de imediato. O benefício só será concedido aos trabalhadores que estiverem ligados a
contratos que estejam expressamente contidos tal benefício.

Arescisão do contrato de trabalho implica no imediato desligamento do empregadodos planos de saúde e
na conseqüente desobrigaçao da empresa em mantê-lo posteriormente.

As empresas nãose responsabilizam financeiramente, de forma alguma, pordependentes de seus
empregados que queiram ingressar, nestaqualidade, em referidos planos de saúde. No entanto, aca
autorizados porseus empregados, as empresas poderão descontardos saláriosdos mesmos,
referidos aos planos preditos de seus dependentes devidamente inscritos, para repasse ás
prestadoras dos respectivos sei"viços mediante folha em anexo.

Obenefício tratado nesta cláusula não possui natureza salarial, não se Incorporando à ráTitJneração, nem
se constituindo em base de incidência para cálculo do INSS e FGTS ou composiçãode verbas de cunho
rescisório.

Para fins do beneficio dos planosde saúde, ora tratados, a perda dos benefícios, pelo empregado, e a
conseqüente desobrigaçao da empresa diante de ambos dar-se-á após o 100° (centésimo) dia de
afastamento, a exceção dos casos de acidente de trabalho; neoplasia maligna; cardiopatia grave; nefropalla
grave; hepatopatia grave; estar em curso de período gestacional ou emgozo de licença-matemidade casos
em que os benefícios se estenderão por 180 dias.

Nas situações de afastamento do empregado do labor, o pagamento pertinente aos seus dependentes
eventualmente inscritos, o qual não mais poderá ser objeto de desconto em folha de pagamento de sua
empregadora, será realizado diretamente pelo primeiro junto à administradora do plano de saúdevigente,
acasooptem pela manutenção de tal benefício. Tal regramento fica valido a partir do primeiro dia de
afastamento empregado titular.

O retomo do empregado ao trabalho, precedido dos procedimentos legais exigidos implicará na
readmissão dele nos planos de saúde.

Sempre quesolicitada pelo Sindicato profissional, as empresas deverão fornecer a relação atualizada de
seus empregados inscritos em referido plano de saúde.

Eventuais alterações de preçoe condições junto a operadora de plano de saúde, será promovida
concomitantemente com a data-base da categoria profissional, e,somente serão concretizadas com a
anuência do Sindicato Obreiro, que atuará na condição de interveniente.

AUXÍLIO MORTE/FUNERAL

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - AUXÍLIO FUNERAL:

- As empresas concederão auxílio funeral, novalor do piso da categoria a que pertença o trabalhador
abrangido por esta Convenção, a (o) viúva (o) ou companheira (o) doempregado (a) com mais de 5 (cinco)
meses de empresa, podendo esse valor ser em bens, a critério do(a) beneficiário(a).

SEGURO DE VIDA

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA • SEGURO DE VIDA:



- As empresas farão em prol dos seus empregados contrato de seguro de vida em grupo, cuja apólice será
no valor correspondente 3 15 (quinze) vezes o salário base do trabalhador, pago pela empresa seguradora
aos respectivos benefíciános, nas situações de morte natural e acidental, acidente de trabalho ou ainda em
situações de invalidez permanente ou parcial.

- Será descontado o valor simbólico de 1% do prêmio do seguro da remuneração do trabalhador, referente
ao seguro de vida em grupo, esse desconto não poderá ultrapassar o valor de R$ 0,1 D(dez centavos de
reais) por funcionário.

- A partir de 01 ° de janeiro de 2020, somente farão jus ao Seguro de Vida os empregados associados ao
SEEAC/MA.

OUTROS AUXÍLIOS

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CESTA - BÁSICA

As empresas signatárias do presente instrumento coletivo de trabalho concederão aos seus empregados,
elencados no item 4,1 desta convenção, cesta-básica até o décimo quinto dia do mês subseqüente, no valor
mínimo de R$. 96,00 (noventa e seis reais).- O empregado que tiver faltas no período de apuração terá o
direito ao benefício proporcionalmente, considerando a média de 30 dias trabalhados para pagamento
integral, ficando assegurado o referido benefício para as ausências justificadas por atestado médico. Cada
falta sem justificativa corresponderá a 1/30 avos de desconto no valor da cesta básica.

- Fica ressalvado que o referido benefício tem sua obrigatoriedade de concessão aos empregados por
todas as empresas a partir de 1° de junho de 2013.

- O benefício tratado nesta cláusula não possui natureza salarial, não se incorporando à remuneração,
nem se constituindo em base de incidência para cálculo do INSS e FGTS ou composição de
cunho rescisória.

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - HOMOLOGAÇÃO E QUITAÇÃO DERESCISÃO;

- Os pedidos de demissão ou recibo de quitação da Rescisão Contratual dos empregados, a partir de um
ano de serviço, serão homologados no Sindicato Profissional. No ato da homologação far-se-á exigido às
empresas a comprovação da concessão da cesta básica nos moldes previstos no item 24, 24.1 e seus
parágrafos da Convenção Coletiva em vigor, bem como os adicionais de hora-extra, insalubridade e
periculosidade, conforme o caso e demais documentos necessários para tal fim.

- Quando o pagamento for com cheque, à homologação deverá ser realizada das oito às 12h00min horas.

- Os empregados deverão observar as nomias do sindicato obreiro.

RELAÇÕES DE TRABALHO - CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE
PESSOAL E ESTABILIDADES

TRANSFERÊNCIA SETOR/EMPRESA

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - TRANSPORTE DO EMPREGADO DA RESERVA TjStÍNICA.

- Ao pessoal da "Reserva Técnica" ou apoio, isto é, aqueles que ficam à disposi^âD da empresa para
cobertura de eventuais faltas em qualquer posto de serviços, são assegurado o transporte, no itinerário
compreendido entre a sede da empresa e o local de serviço para onde for designado.



ESTABILIDADE GERAL

CLÁUSULA DÉCIWIA SEXTA - ESTABILIDADE:

- Ao empregado com 01 (um) ano de efetivo serviço na empresa, após a cessação do benefício
prevldenciáriü, será garantida a estabilidade de 30 (trinta) dias, contadosa partir do ténnino do benefício.

ESTABILIDADE APOSENTADORIA

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - APOSENTADORIA GARANTIDA:

- Aos empregados que comprovadamente estiverem, no máximo, há 12 (doze) meses do direito de
aquisição de aposentadoria, fica assegurada a garantia do emprego durante o período que faltar para
completar o referido tempo.

- O contrato de trabalho desses empregados somente poderá ser rescindido por mútuo acordo entre
empregado e empregador ou por pedido de demissão, ambos com assistência do Sindicato laborai ou,
ainda, nos casos em que for verificada a ocorrência de falta grave.

JORNADA DE TRABALHO - DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS
DURAÇÃO E HORÁRIO

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO:

- Se algum empregado substituir outro na função, perceberá a mesma remuneração do substituído,
enquanto perdurara substituição.

CONTROLE DA JORNADA

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - JORNADA DE TRABALHO:

- Independentemente da escala de trabalho que vier a ser adotada pela empresa e postos de serviços, a
jomada mínima de trabalho dos empregados é de 44 horas semanais e de 220 horas/mês, sendo
consideradas horas extras, aquelas efetivamente trabalhadas que ultrapassarem o limite mensal aqui
previsto.

- O registro da jomada de trabalho será feito individualmente e seu controle ficará na empresa ou no posto
em que o serviço é prestado, prevalecendo à regra que melhor satisfizer a viabilidade operacional.

- Fica garantido aos empregados o acesso aos dados constantes do seu cartão de ponto.

TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO

CLÁUSULA VIGÉSIMA - ESCALA DE REVEZAMENTO COM COMPENSAÇÃO:

Ajornada de trabalho por escala de revezamento far-se-á aplicada nas atividades em que o trabalho for
desenvolvido, através de escala, será de 12 (doze) horas de trabalho por 36 (trinta e seis) horas
consecutivas de descanso.



SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR
ACEITAÇÃO DE ATESTADOS MÉDICOS

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - ATESTADOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS;

- As empresas aceitarão os atestados médicos emitidos pelo INSS e seus convenlados, bem como os
emitidos pelos serviços médicos/odontológicos do Sindicato e seus convenlados, em papel timbrado da
instituição com CID e Identificação do médico serão acatados pelas empresas, desde que apresentados ao
departamento administrativo em até 48 horas após a sua expedição, e devidamente visados pelo médico da
empresa.

GARANTIAS A PORTADORES DE DOENÇA NÃO PROFISSIONAL

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - RETORNO DA PREVIDÊNCIA

- É obrigatório ao empregado que receber alta prevldenciária apresentar-se à empresa em até 03 dias úteis
após a sua subsequente alta. recebendo protocolo de apresentação, bem como apresentar, por ele ou
familiar, por qualquer meio de comunicação idôneo (e-mall, redes sociais, etc), documentação de cada
perícia realizada caso persista o seu afastamento, no mesmo prazo supra, recebendo da empresa o contra
recibo da referida comunicação.

- Caso o empregado tenha ingressado com recurso contra a alta previdenclária, deverá comunicar à
empresa no prazo máximo de três dias úteis a contar da data de ingresso da ação, recebendo da empresa o
contra recibo da referida comunicação.

- As empresas deverão Informar aos seus empregados as obrigações estabelecidas nos parágrafos acima,
bem como disponibilizar os meios Internos para que seja possível a comunicação.

PRIMEIROS SOCORROS

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - PRIMEIROS SOCORROS:

- As empresas manterão estojos contendo medicamentos necessários ao atendimento de primeiros
socorros, nos veículos de fiscalização e nos postos de serviços com 10 (dez) ou mais empregados, ficando
o estüjo na responsabilidade do encarregado do serviço.

RELAÇÕES SINDICAIS
LIBERAÇÃO DE EMPREGADOS PARA ATIVIDADES SINDICAIS

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - LIBERAÇÃO DE DIRIGENTE SINDICAL:

- Até o limite de 08 (oito) empregados no total e o máximo de 01 (um) por empresa, estas com mais de 80
(oitenta) trabalhadores, liberarão dirigentes do Sindicato, de livre escolha deste, para o exercício exclusivo
de atividade sindical, sem prejuízo da sua remuneração mensal e obrigações sociais.

CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - FORTALECIMENTO SINDICAL:

- Fica Convencionado que conforme aprovado e autorizado em Assembléia GeTal Ordinária realizadas nos
dias 21, 22, 23 e 25 de Novembro de 2019, que os empregadores descontarão mensalmente de todos os
empregados abrangidos por esta CCT em vigor, o valor correspondente a 2% (dois por cento) do salário
base da categoria e efetuarão o recolhimento ao sindicato obreiro até o 10** dia do mês correspondente ao
referido desconto. Sendo que:



a) Excluem-se deste pagamento os empregados que contribuem para categorias diferenciadas;

b) A empresa ficará isenta de qualquer responsabilidade ou eventual ação trabalhista ou civil, que o-
trabalhador venha ingressar junto à Justiça do Trabalho ou Procuradoria do Trabalho, ficando o Sindicato
Laborai com a responsabilidade de negociar com o trabalhador que vier questionar o devido desconto nesta
jurisdição:

c) O Sindicato Laborai igualmente se responsabilizará junto à Superintendência Regional do Trabalho
em caso de autuações administrativas nas quais as empresas vieram a responder;

d) Aos integrantes da categoria profissional será penrtitida a manifestação de oposição diretamente ao
sindicato ao desconto a qualquer tempo. O trabalhador deverá apresentar no SINTEAC requerimento
impresso e assinado pelo mesmo, para que possa ser excluído do referido desconto;

e) O Sindicato dos trabalhadores deverá enviar às empresas a relação nominal dos funcionários que
opuserem-se ao desconto, que deverá se fazer acompanhar da segunda via do requerimento de oposição.

Parágrafo Primeiro - Considerando que as informações prestadas são de atribuição e responsabilidade de
natureza legal do Sindicato Obreiro, na hipótese de ações ou procedimentos administrativos ou judiciais
Instaurados em face do Sindicato das Empresas e ou empresas abrangidas pela CGT, pelos trabalhadores
ou empregados, o Sindicato Obreiro assume total responsabilidade pelas informações prestadas e danos,
assumindo integralmente o polo passivo de quaisquer demandas ou ações se fazendo excluídas as
empresas de quais responsabilidades de natureza civil, administrativo e trabalhista, junto ao Ministério
Público do Trabalho, Superintendência Regional do Trabalho ou Poder Judiciário com fundamento do Art.
545 da CLT.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DESCONTO NEGOCIAL:

- Fica Convencionado que confonne aprovado e autorizado em Assembléia Gerai Ordinária realizada nas
dia 12 de dezembro de 2019, que os empregadores descontarão de todos os empregados abrangidos por
esta CGT em vigor, para fazer frente às despesas da campanha salarial 2020/2020 valor correspondente a
um dia de trabalho, de uma só e única vez, tomando-se por base o salário do primeiro pagamento referente
à Data-Base 2020/2020 feito a partir desta Convenção, quando da celebração desta GCT, e efetuarão o
recolhimento, junto à tesouraria do SINTEAC, até o 10° dia do mês do referido desconto, podendo ser
realizado até o mês de maio. Sendo que:

a) Excluem-se deste pagamento os empregados que contribuem para categorias diferenciadas;

b) A empresa ficará isenta de qualquer responsabilidade ou eventual ação trabalhista ou civil, que o
trabalhador venha ingressar junto à Justiça do Trabalho ou Procuradoria do Trabalho, ficando o Sindicato
Laborai com a responsabilidade de negociar com o trabalhador que vier questionar o devido desconto nesta
jurisdição;

c) O Sindicato Laborai igualmente se responsabilizará junto à Superintendência Regional do Trabalho
em caso de autuações administrativas nas quais as empresas vieram a responder;

d) Aos integrantes da categoria profissional será permitida a manifestação de oposição diretamente ao
sindicato ao desconto a qualquer tempo. O trabalhador deverá apresentar no SINTEAC requerimento
impresso e assinado pelo mesmo, para que possa ser excluído do referido desconto;

e) O Sindicato dos trabalhadores deverá enviar ás empresas a relação nominal dos funcionários que
opuserem ao desconto, que deverá se fazer acompanhar da segunda via do requerimento de oposição.

Parágrafo Primeiro - Considerando que as informações prestadas é de atribuição e responsabilidade de
natureza legal do Sindicato Obreiro, na hipótese de ações ou procedimentos administrativos ou judiciais
instaurados em face do Sindicato das Empresas e ou empresas abrangidas pela CGT, pelos trabalhadores
ou empregados, o Sindicato Obreiro assume total responsabilidade pelas informações prestadas e danos,
assumindo integralmente o polo passivo de quaisquer demandas ou ações se fazendo excluídas as
empresas de quais responsabilidades de natureza civil, administrativo e trabalhista, junto ao Ministério
PúWico do Trabalho, Superintendência Regional do Trabalho ou Poder Judici^b com f^indamento do Art.
545 da CLT. yO
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CLÁUSULA A/IGÉSIWIA SÉTIMA • MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES:

- Decorrido o prazo previsto nas cláusulas27, 28 e 29, acima, e não havendo o recolhimento das
contribuições descontadas dos empregados associados. Incidirá sobre o valor devido multa de 10% e juros
de mora de 1% (um por cento) ao mês.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - DESCONTO ASSISTENCIAL PATRONAL:

- Conforme Assembléia Geral Ordinária, realizada no dia 12 de dezembro de 2019, na Sede do SEAC-MA,
na Avenida dos Holandeses, sala 509 e 510, Edifício Tech Office, Ponta D*Areia, nesta cidade de São Luís,
Capital do Estadodo Maranhão, pordecisão unânime ficou determinado que, para fazer frente às despesas
com as negociações da campanha salarial 2020/2020 pleiteada pelo Sindicato Obreiro, as empresas que
compõem a categoria patronal no Estado do Maranhão deverão recolher à tesouraria deste sindicato o valor
equivalente a um salário mínimo, o que deverá ser feito até o dia 30 de agosto 2020.

DISPOSIÇÕES GERAIS
MECANISMOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - DIVERGÊNCIA:

- Os casos omissos e as divergências que surgirem serão dirimidos de comum acordo entre as partes
convenentes, mediante manifestação da Superintendência Regional do Trabalho ou da Justiça do Trabalho
quando provocadas.

APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - COMPROVANTE DE PAGAMENTO:

- As empresas ficam obrigadas a fornecer comprovante mensal de pagamento a seus empregados
(Contracheques e/ou Holierities), nos quais devem constar, especificamente, os valores do salário base,
demais verbas remuneratórias e ainda, os valores dos descontos efetuados.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - DIA DO TRABALHADOR;

- Ficagarantidoo feriado de 16 (dezesseis) de maio a todos os empregados de empresas de Asseio e
Conservação, data esta consagrada à categoria. Aqueles que prestarem serviços nesta data receberão
salários na forma da cláusula nona desta Convenção.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - ABONO DE FALTA DO ESTUDANTE:

- Desde que pré-avisadas, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, as empresas liberarão
seus empregados estudantes ou vestibulandos para a realização de prova, tais como: vestibular (ENEM),
ou concurso público. Ficando o empregado condicionado a comprovar a sua participação no evento ate 48
horas após a realização, sobre pena de ser considerado como falta.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - QUADRO DE AVISOS:



- Será permitida a fixação, de editais avisos e notícias sindicais, em quadro ou locais próprios e de fácil
acesso, nas dependências das empresas, vedada à divulgação de matéria político-partidária ou ofensiva a
quem quer que seja.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - CARTA DE RECOMENDAÇÃO A DEMITIDOS;

- Em havendo demissão sem justa causa, as empresas fornecerão aos empregados, carta de
recomendação, na qual conste o período em que trabalhou na empresa e sua conduta.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA -SÃO DEVERES E OBRIGAÇÕES DO EMPREGADOR:

a) Fornecer gratuitamente aos empregados uniformes completos, na cota mínima de 03 (três) por ano;

b) Comunicar aos empregados por escrito, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, as
mudanças de locais de trabalho;

c) As empresas deverão obedecer ao que dispõe o Decreto 3048/99.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - DEVERES DOS EMPREGADOS:

- São deveres e obrigações dos empregados, além dos previstos na legislação em vigor:

a) Comparecer ao locai de trabalho na hora designada para Início de sua jornada de trabalho,
devidamente uniformizado;

b) Manter a boa aparência e conservar em condições de uso uniformes e equipamentos fomecidos pelo
empregador;

c) Indenizar o empregador pela perda, extravio ou descaminho de materiais da empresa, observando o
que estabelece a cláusula 22, desta Convenção.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - DESCONTOS:

- Ao empregador é vedado efetuar descontos nos salários de seus empregados, salvo os especificados por
Lei, por Convenção Coletiva de Trabalho ou determinados por via Judiciai. Em casos de danos causados
pelo empregado a bens da empresa, de clientes e ou de terceiros, o desconto será permitido enquanto
perdurar o contrato de trabalho, até o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração do empregado.

- O SINTEAC manterá convênios com Empresas de Gás, Supermercados, Famiácias, Laboratório, Plano
Odontológico e outros, o qual terá como finalidade a compra de produtos e serviços, que serão de
responsabilidade do trabalhador quando do pagamento do produto que por ventura venha ser utilizada
pelos membros da categoria profissional sindicalizados, para posterior pagamento, mais precisamente
quando do salário do mês sem acréscimo ou taxas.

- A concessão do beneficia do item 21.2 estará limitada a 30% (trinta por cento) do salário base,
entendendo-se o mencionado limite para as empresas convencionadas, ou seja, uma única ou no somatório
das empresas convenladas.

- Os ajustes e condições acima estipuladas far-se-ão cumpridas, por todas as empresas do sistema,
imediatamente após a assinatura da presente convenção coletiva de trabalho a viger de 1' de janeirp/de
2020.

DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO



CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS DESTA
CONVENÇÃO:

—Em caso de descumprimento de qualquer uma das cláusulas desta Convenção, o infrator pagará multa
equivalente a 05 (cinco) salários mínimos, cujo valor será revertido em favor da Entidade de Classe. Em
caso de reincidência esse valor será cobrado em dobro. Os Sindicatos ao final assinados do presente
instrumento fornecerão sempre que requerido e trimestralmente, declaração de cumprimento da convenção
coletiva, em vigor, ato que isentará o empregador das ações pertinentes ao descumprimento previsto em lei
e neste Instrumento coletivo de trabalho.

RENOVAÇÃO/RESCISÃO DO INSTRUIWENTO COLETIVO

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - VIGÊNCIA / RENOVAÇÃO:

Apresente Convenção Coletiva de Trabalho, firmada pelosSindicatos Laborai e patronal terá duração de
12(doze) meses, com a sua vigência a partir de 1°de janeiro de 2020 e seu término em 31 de dezembro de
2020, podendo ser aditada pelas partessempre que julgarem convenientes, adequando-a as normas
vigentes, tendo em vista possível revisão constitucional, bem como, dos casos de alteração na legislação
trabalhista e previdenciária.

Não estando concluídos os trabalhos de sua renovação, a presente Convenção fica automaticamente
prorrogada por120 dias para todos os efeitos legais e jurídicos, em todo o seu teor, nos termos do art. 615
da CLT.

Assim, estando às partes devidamente ajustadas, porseus presidentes, assinam a presente Convenção
Coletiva de Trabalho, em 03 (três) vias de igual teor e forma, sem emendas ou rasuras.

JOSE WILLIAM CAMARA RIBEIRO

PRESIDENTE

SIND DAS EMP DE ASEIO E CONSERVACAO DO ESTADO DO MA

MANOEL PAULINO DOS INOCENTES MARTINS
PRESIDENTE

SINDICATO DOSTRABALHAD. DE EMPRE. DE ASSEIO E CONSER. LIMP. PUB.EDIR. COND. RES. COMER. MISTOS E
LAVAND. DO EST. DO MA EXCETO O MUN. DE SAO LUIS

ANEXOS

ANEXO I - ATA DE ASSEMBLÉIA

Anexo fPDF)

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério da Economia na
Intemet, no endereço http://www.mte.gov.br.
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FEDERACAO NACIONAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUICOES BENEFICENTIÊS-^ELIGIOSAS E
FILANTRÓPICAS -FENATIBREF. CNPJ n. 06.941.957/0001-19, neste ato ,Fé^e^ado(a) por seu
Presidente, Sr(a). GERALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA FILHO;

SINDICATO INTERESTADUAL DAS INSTÍTUICOES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS,
CNPJ n. 12.330.765/0001-79, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). ELAINE PEREIRA
CLEMENTE:

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

CLÁUSULA PRIM EIRA -VIGÊNCIA E DATA-Bj^E

As partes fixam a vigência da presente Conv#nçãorCo]el(va de Trabalho no período de 01° de janeiro de
2020 a 31 de dezembro de 2021 e a data-basèáa ,categoria em 01° de janeiro.

CLÁUSULASEGUNDA-ABRANGÊNCIA '

A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) instituições Beneficentes,
Religiosas e Filantrópicas e seus respectivos empregados, com abrangência territorial em
Açallândia/MA, Afonso Cunha/MA, Água Doce do Maranhão/MA, Alcântara/MA, Aldeias Altas/MA,
Altamíra do Maranhão/MA Alto Alegre do Maranhão/MA Alto Alegre do PIndaré/MA Alto
Parnaíba/MA Amapá do Maranhão/MA Amarante do Maranhão/MA Anajatuba/MA Anapurus/MA
Apicum-Açu/MA Araguanã/MA Araloses/MA Arame/MA Arari/MA Axixá/MA, Bacabal/MA
Bacabelra/MA Bacurl/MA Bacurituba/MA Balsas/MA Barão de GraJaú/MA Barra do Corda/MA
Bela Vista do Maranhão/MA Beiágua/MA Benedito Leite/MA Bequimão/MA Bernardo do
Mearim/M A Boa Vista do Gurupi/MA Bom Jardim/MA Bom Jesus das Selvas/M A Bom Lugar/M A
Brejo de Areia/MA Brejo/MA Buriti Bravo/MA Buriti/MA Buriticupu/MA Buritirana/MA
Cachoeira Grande/MA Cajapí6/MA Cajarí/MA Campestre do Maranhão/MA Cândido
Mendes/MA Cantanhede/MA CapinzaI do Norte/MA Carolina/MA Carutapera/MA Cedral/MA
Central do Maranhão/MA Centro do Guilherme/MA Centro Novo do Maranhão/MA

Chapadinha/MA Cidelãndia/MA Codó/MA Coelho Neto/MA Colinas/MA Conceição do Lago-
Açu/MA Coroatá/MA Cururupu/MA DavinópoIIs/MA Bom Pedro/MA Duque Baceiar/MA]
Esperantlnópolls/MA Estrelto/MA Feira Nova do Maranhão/MA Fernando Falcão/MA Formosa
da Serra Negra/MA Fortaleza dos Nogueiras/MA Fortuna/MA Godofredo Víana/MA Gonçalves
DIas/MA Governador Archer/MA Governador Edison Lobão/MA Governador Eugênio
Barros/MA Governador Luiz Rocha/MA Governador Newton Bello/MA Governador Nunes
Freíre/MA Graça Aranha/MA Grajaú/MA Guimarâes/MA lcatu/MA igarapé do Meío/MA Igarapé
Grande/MA Imperatrlz/MA ítaipava do Grajaú/MA itapecuru Mirim/MA Itinga do Maranhão/MA
Jatobá/MA Jenipapo dos Vieiras/MA João Llsboa/MA, Joselândia/MA Junco do Maranhão/MA
Lago da Pedra/MA, Lago do Junco/MA Lago dos Rodrígues/MA Lago Verde/MA Lagoa do
Mato/MA Lagoa Grande do Maranhão/MA Lajeado Novo/MA Lima Campos/MA Loreto/MA Luís
Domingues/MA Magalhães de Almeida/MA Maracaçumé/MA Marajá do Sena/MA
Maranhãozínho/MA Mata Roma/MA Matínha/MA Matões do Norte/MA Matões/MA Milagres d
Maranhão/MA Mírador/MA Miranda do Norte/MA Mírinzal/MA Monção/MA Montes Alt(^/MÁ,
Morros/MA Nina Rodrlgues/MA Nova Co|lnas/MA Nova lorque/MA Nova Ollnd^ do
Maranhão/MA Olho d'Âgua das Cunhãs/MA Olinda Nova do Maranhão/MA Paço do Luiwar/MA
Palmeirândia/MA Paraibano/MA Parnarama/MA Passagem Franca/MA Pastos Bons/MA Paulo
Ramos/MA Pedreiras/MA Pedro do RosárIo/MA Penalva/MA Per! .Mirim/MA Perltoró/MA
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Pindaré-Mirim/IVIA, Pinlieiro/MA, Pio XII/MA, PirapemasyWIA, Poção de Pedras/MA, Porto
Franco/MA, Porto Rico do Maranhão/MA, Presidente Dutra/WIA, Presidente Juscelino/MA,
Presidente Médici/iVlA, Presidente Sarney/IVIA, Presidente Vargas/MA, Raposa/MA, RiachãoyWIA,
Ribamar Fiquene/f\flA, Rosário/MA, Sambaíba/MA, Santa Füomena do Maranhão/MA, Santa
Heiena/MA, Santa Ines/MA, Santa Luzia do Paruá/MA, Santa Luzia/MA, Santa Quitéria do
(Waranhão/MA, Santa Rita/WIA Santana do Wlaranhão/MA Santo Antônio dos Lopes/MA São
Benedito do Rio Preto/MA São Bento/MA São Bernardo/IWA São Domingos do Azeitão/MA São
Domingos do Maranhão/M A São Féiix de Baisas/WIA São Francisco do Brejão/WI A São Francisco
do Maranhão/MA São João Batísta/MA São João do CarúyWIA São João do Paraíso/MA São João
do SoteryiyiA São João dos Patos/IWA São José de Ribamar/MA São José dos Basílios/MA São
Luís Gonzaga do Wlaranhão/WIA São Luís/MA São Mateus do Maranhão/MA São Pedro da Água
Branca/MA São Pedro dos Crentes/IUIA São Raimundo das MangabeIras/MA São Raimundo do
Doca Bezerra^MA São Roberto/MA São Vicente Ferrer/MA Satubinha/WIA Senador Alexandre
Costa/MA Senador La Rocque/WIA, Serrano do Maranhão/MA Sítio Novo/MA Sucupira do
Norte/MA Sucupira do Ríachão/MA Tasso Fragoso/MA Tlmblras/MA Trizidela do Vale/MA
Tufilãndia/MA Tuntum/MA Turiaçu/MA Turilândia/MA Urbano Santos/MA Vargem Grande/MA
Viana/M A Vila Nova dos Martírios/MA Vitória do Mearim/MA Vitorino Freire/MAe Zé Doca/M A.

SALÁRIOS, REAJUSTES, E PAGAMENTO
PISO SALARIAL

CLÁUSULA TERCEIRA - APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO

A presente Convenção Coletiva de Trabalho se.apÜòa^ às Instituições Beneficentes, Religiosas e
Filantrópicas no Estado do Maranhão fèseus respeclivos empregados(exemplo: Fundações,
Institutos, Associações, Entidades Sem ;Fins Lucratiyos, Organizações não Governamentais,
Organizações Sociais, Organizações da 'Sociedade Civil de Interesse Público, Igrejas e
Congregações de todos os credos, IrmándádesV Centros, Creches, Asilos, Casa lar. Abrigos,
institutos de longa permanência, Beneficentes de Assistência social. Hospitais Filantrópicos,
Escolas Filantrópicas, entre outras Instituições Congêneres), inclusive os de Categoria
Diferenciada de acordo com o que dispõe a súmula 374 do TST, sendo queo término da vigência da
convenção não exclui as Instituições da obrigaçãode cumprimento das suas cláusulas.

PARAGRAFO PRIMEIRO

Fica estabelecido que as instituições, conveniadas ou não, com o poder público em gerai irão cumprir a
presente Convenção Coletiva de Trabalho, caso não seja celebrado Acordo Coletivo de Trabalho em
separado e desde que esteja vigente.

PARAGRAFO SEGUNDO

Os sindicatos subscritores de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho participarão, como
litisconsortes necessários, em ação coletiva que tenha como objeto a anulação de cláusulas desses
instrumentos, vedada a apreciação por ação individual.

CLÁUSULA QUARTA - PISO DA CATEGORIA

Assegura-se, a partir de 1® de Janeiro de 2020, como garantia mínima aos empregados em Instituições
beneficentes, religiosas e filantrópicas (Fundações, Institutos, Associações, Entidades Sem Fins
Lucrativos, Organizações não Governamentais, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público,
Igrejas e Congregações de todos os credos, Irmandades, Centros, Creches, Asiles, Casa lar, Abrigos,
Institutos de longa permanência, beneficentes de Assistência social, entre outras Instituições
Congêneres), o piso salarial de R$ 1.076,00 (Hum mi! e setenta e seis reais), para jornada de 44 horas
semanais, ficando permitido o pagamento proporcionai às horas trabalhadas, exceto para os empreg^^
aprendizes por serem regidos por legislação própria.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:

Em janeiro de 2021, o piso saladdí estabelecido no capul, será corrigido conforme índice do^cumuladõ
dos últimos 12 (doze) meses do [NPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor apurado p/\o BGE, do
período correspondente de 01/01/2020 à 31/12/2020, divulgado até o dia 10 de Janeiro de 2021.
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A todos OS empregados que recebem acima dos pisos estipulados, será aplicado, no mínimo o índice
conforme tabela de reajuste salarial, prevista nesta CGT.

REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS

CLÁUSULA QUINTA - REAJUSTE SALARIAL

O Sindicato Interestadual das Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas concede à categoria
profissional representada, (exemplo: Fundações, Institutos, Associações, Entidades Sem Fins Lucrativos,
Organizações não Governamentais, Organizações Sociais, Organizações da Sociedade Civil de Interesse
Público, Igrejas e Congregações de todos os credos, jrmandades, Centros, Creches, Asiios, Casa lar,
Abrigos, Institutos de longa permanência, Beneficentes de Assistência social, Hospitais Filantrópicos,
Escolas Filantrópica^ entre outras Instituições Congêneres), no dia 1** de Janeiro de 2020, reajuste
salarial, a incidir sobre os salários vigentes no mês de aplicação do índice de proporcionalidade abar
respeitando a equiparação salarial nos termos do arL 461 da CLT:

IMÉS DE ADMISSÃO E

INCIDÊNCIA DO REAJUSTE
ÍNDICE FATOR DE REAJUSTE

Até Uaneiro de 2019 3,10% 1.0310

jFevereiro de 2019 2,84% 1.0284

{Março de 2019 2,58% 1.0258

tAbrij de 2019 2,32% 1.0232

jMaiode20l9 2,06% 1.0206

Uunho de 2019 1,80% 1.0180

jjulho de 2019 1,54% 1.0154

Ugosto de 2019 1,29% 1.0129

petembro de 2019 1,03% 1.0103

butubra de2019 0,77% 1.0077

[Novembro de 2019 0,51% 1.0051

joezembro de 2019 0,25% 1.0025

^ Parágrafo Primeiro

Diante da vigência de dois anos do presente Instrumento, as partes acordam que em 1° de janeiro de 2020, as
entidades beneficentes, religiosas e filantrópicas, corrigirão os salários dos empregados, a incidir sobre os salários
vigentes em dezembro de 2020, conforme índice do acumulado dos últimos 12 (doze) meses do ÍNPC - índice
Nacional de Preços ao Consumidor apurado pelo BGE, do período correspondente de 01/01/2020 à 31/12/2020,
divulgado até o dia 10 de Janeiro de 2021.

Parágrafo Segundo

Os reajustes salariais concedidos a título de antecipação, no período de 1° de janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de
2020, poderão ser compensados, bem como os de 1" de janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2021 quando da
aplicação do reajuste em janeiro de 2021.

Parágrafo Terceiro

Caso o pagamento não seja efetuado no prazo estabelecido, ou seja, até o quinto dia útil do mês subsequente, fica
a instituição obrigada ao pagamento de multa de 10% do piso salarial da categoria ao empregado prejudicado,
exceto aquelas entidades que, comprovadamente, estiverem com o recebimento em atraso junto ao convenejjte, e
com ações efetivas para recebê-lo.

Parágrafo Quarto

Fica estabelecido que as instituições, conveniadas ou não, com o poder público em geral irão curi^rir a presente
Convenção Coletiva de Trabalho, caso não seja celebrado Acordo ColetiVD de Trabalho em separaao e desde que
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esteja vigente.

Parágrafo Quinto

Considerando a possibilidade em função de necessidades por questões operacionais e ou legais, fica facultado ás
Instituições convsniadas com o poder público, integrar aos salários dos empregados o \alor dos benefícios previstos
nesta CGT. Neste caso a integração dos valores referentes aos benefícios desta CGTde obrigação do empregador
conforme citados acima, fica estabelecido que, tais valores deverão ser descontados dos empregados, fezendo
constar no contracheque dos mesmos.

I. Os descontos referidos Já têm previa autorização do empregado uma vsz que, os respectivos valores
integrarão • salário com a finalidade única e exclusiva da manutenção dos benefícios, apro^^dos em Assembléias
(de empregados e patronal).

Parágrafo Sexto

Não poderão ser deduzidos os aumentos decorrentes de término de aprendizagem; espontâneo, por promoção, por
merecimento e antigüidade, por transferência de cargo, de função, e/ou de estabelecimento ou de localidade, bem
assim, de equiparação salarial determinada por sentença transitada em julgado.

OUTRAS NORMAS REFERENTES ASALÁRIOS, REAJUSTES, PAGAMENTOS E
CRÍTÉRIOS PARA CÁLCULO

CLÁUSULA SEXTA-SALÁRIO MISTO - APLICAÇÃO

Os empregados que recebem salário misto (parte fixa mais comissões) terão a correção ajustada na
Cláusula de Data-Base a ser aplicada somente sobre a parte fixa do salário, correção esta, que não fica
impedida de ocorrer também sobre as comissões.

CLÁUSULA SÉTIMA - DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO PAGAMENTO

No ato do pagamento de salários, as Instituições deverão fornecer aos empregados, envelope ou
documentos similares que contenha o valor dos salários pagos e respectivos descontos.
Parágrafo Primeiro: Caso o pagamento não seja efetuado no prazo estabelecido, ou seja, até o quinto
dia útil do mês subseqüente, fica a instituição obrigada ao pagamento de multa de 10% do piso salarial da
categoria ao empregado prejudicado, exceto aquelas entidades que, comprovadamente, estiverem com o
recebimento em atraso junto ao convenente, e com ações efetivas para recebê-lo.

CLÁUSULA OITAVA - SUBSTITUIÇÃO

Ao empregado que for designado para exercer, em substituição, função de outro que perceba salárii
superior por motivo de doença, promoções, transferência, etc. No período não Inferior a 30 (trinta) dias
de forma ininterrupta, será garantido igual salário ao substituído, durante aquele período.

CLÁUSULA NONA- BENEFÍCIOS QUE NÃO CONSTITUEM SALÁRIO IN NATURA

Não Constituem "Salário in Natura" previsto no artigo 458 da CLT, os seguirnes benefícios quand
oferecidos pelas Instituições: refeição/alimentação, seja in natura ou seja por meio de documentos de
legitimação, tais como tíquetes, vales, cupons, cheques, cartões eietrônicDS destinados à aquisição de
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refeições ou de gêneros alimentícios, abrigo após a jornada de trabalho, auxilio-farmácia, seguro de vida,
auxilio-educação, previdência privada, plano de saúde, plano odontológico, cesta básica e moradia.

V ;

• \

CLÁUSULA DÉCIMA - ADIANTAM ENTO SALARIAL

É facultado as Instituições o adiantamento quinzena! dos salários de seus empregados. Aquelas
Instituições que não praticam o adiantamento quinzena! dos salários equivalente a até 40% (quarenta por
cento) em dinheiro, poderão fazê-lo através do fornecimento de cartão de benefícios (compras e de
descontos).

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - HORAS EXTRAS

As horas extras serão pagas com adiciona! de 75% (setenta e cinco por cento), sobre o salário hora
normal do empregado, em qualquer modalidade de contrato de trabalho, exceto contrato de
aprendizagem, respeitado o previsto no art. 413, II da CLT e o contrato de estágio.

ADICIONAL NOTURNO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. ADICIONAL NOTURNO

O serviço executado a partir das 22h00min (vinte e duas horas) até as OShOOmin (cinco horas) da manhã
terá um adicional noturno fixado no percentual de 20% (vinte e cinco por cento), de acordo com o Art. 73
da CLT e Súmula 60 do TST.

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

As partes acordam que o adicionai de Insaiubridade deve ser calculado sobre o piso da categoria,
conforme estabelecido nesta CGT.

AUXÍLIO TRANSPORTE

CLÁUSULADÉCIMAQUARTA - AUXILIO TRANSPORTE

As instituições ficam obrigadas a fornecer vale transporte na forma da legislação vigente. (LEI N° 7.418.
DE 16 DE DEZEMBRO DE 1985).

OUTROS AUXÍLIOS

CLÁUSULA DÉCIMA QÜINTA - LANCHE

Aos empregados das instituições que prestam serviços no horário noturno, será forn^do um lanche sem
que lhes seja cobrado qualquer importância a esse titulo, por ocasião do registro do cartão de ponto, para
alimentar-se no meio da noite.
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Parágrafo único: A instituição que concederlanche aos empregados deve respeitar o tempo mínimo de
15 minutos e considerar este período Incorporado na jornada de trabalho.

CLAUSULADÉCiMASEXTA-BEM ESTAR SOCIAL

As partes acordam que a partir de 01 de FEVEREIRO de 2020, fica garantido aos empregados e
empregadores o benefício "Bem-Estar Social", que visa garantir melhores condições à categoria,
concedendo vantagens e segurança aos trabalhadores e empregadores, devendo ser cumprida pelas
empresas as seguintes condições:

REGRAS DE UTIUZACÃO

I) A partir da vigência deste benefício ficam os empregadores da categoria responsáveis por arcar
com o custo por empregado de R$ 20,00 (vinte reais) por empregado e por mês para ter direito aos
benefícios elencados na tabela ao final da presente cláusula.

II) Para inclusão ou movimentações no benefício deverá ser enviado por e-mail através de
planilha padrão, disponível no site do Sindicato ou por e-maii
para: cadastrobes@proaqirbeneflcios.com.br os seguintes dados: NOME COMPLETO, CPF, DATA
DE NASCIMENTO, ENDEREÇO COMPLETO DO BENEFiCiÁRIO COM CEP, TELEFONE RESIDENCIAL,
TELEFONE CELULAR DO EMPREGADO, EMAIL DO EMPREGADO, NOME DA MÃE, DATA DE
ADMISSÃO E OU DEMISSÃO.

III) A listagem para inclusão deverá ser encaminhada até o dia 25 de cada mês, bem como as
movimentações no quadro de empregados. Caso o dia 25 não seja dia útil, o envio deverá ser antecipado,
ou seja, no último dia útil que antecede o dia 25. Caso a instituição empregadora não receba os boletos
até 5 dias antes do vencimento solicite-os através do telefone: (31^ 3442-13QQ ou e-

mail: cobrancabes@DrQaqirbeneficios.com.br

IV) O empregador, obrigatoriamente, contribuirá o valor mensal de R$ 20,00 (vinte reais) por
empregado.

V) O recolhimento dos valores além dos prazos estabelecidos será acrescido de multa de 2% (dois
por cento), juros moratórios de 0,033% ao dia, sobre o valor principal descrito no corpo do boleto,
imputável às Instituições.

VI) A Instituição deverá proceder o pagamento até o dia 10 do mês seguinte à inclusão d
empregado na lista para exercício do benefício, através de boleto bancário, enviado previamente atravé
da Administradora. Caso não receba o boleto em até 5 (cinco) dias antes do vencimento, cabe
Instituição solicitar através do telefone (31) 3297-5353 ou e-mai
cobrancabes@proagirbeneflcios.CQm.br. Caso o valor do boleto esteja divergente, favor entrar e
contato imediatamente, até no máximo o dia do vencimento original (padrão), ou seja, dia 10
Ultrapassando essa data o boleto deverá ser pago conforme enviado.

VII) O prazo para ifíformar e requerer os benefícios é de até 90 (noventa) dias após o evento
ocorrido, conforme coluna de 'Motivo* da tabela de benefícios, somente através ^ e^mail:
ocorrencías@proaqirbeneficios.com.br.

VIII) A não informação por parte da Instituição empregadora dos empregados com rescMo de contrato de
trabalho dentro do mês obriga o pagamento da mensalidade até que a administradora receba a referida
informação para exclusão do mesmo.
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IX) O 'Manual de Orientações e Regras' que estabelece os critérios para utilização dos benefícios
desta cláusula será encaminhado via e-mail para todas as Instituições empregadoras e a todos os
empregados que solicitarem. As partes acordam que quaisquer alterações no 'Manual de Orientações e
Regras' para exercício deste benefício, poderão ocorrer somente na próxima negociação da Convenção
Coletiva de Trabalho.

PARÁGRAFO TERCEIRO

No caso de trabalhadores afastados antes do início do BEM-ESTAR SOCIAL, a instituição fica isenta da
obrigatoriedade de inclusão, até que este retorne suas atividades. No caso de trabalhadores afastados
após sua inclusão no referido benefício, a instituição empregadora continua responsável pelo pagamento
da mensalidade dos mesmos. Caso o empregado tenha trabalhado na Instituição no mínimo um dia,
ele ficará ativo no benefício até o último dia do mês, sendo assim o nome dele constará no
boleto de vigência referente ao mês coberto, lembrando que a instituição empregadora deverá
informar a demissão no prazo correto.

PARÁGRAFO QUARTO

Em caso de prejuízo ao empregado por inadimplência e/ou descumprimento pelo Empregador, a instituição
empregadora configura-se como inteiramente responsável pelo pagamento das garantias estabelecidas
nesta clausula, quando da ocorrência dos eventos, bem como permanece regulamente responsável pelo
descumprimento da presente CCT, assumindo todo ônus pelo indevido descumprimento.

PARÁGRAFO QUINTO

Em virtude do descumprimento e manifesta lesão ao direito coletivo dos empregados, a instituição
empregadora fica obrigada a reparar o dano e indenizar o empregado em 10% (dez por cento) do valor
total de todos os eventos, ou seja (R$ 7.700,00 x 10% = R$ 770,00), multiplicado pelo número de
empregados, sem prejuízo da aplicação da clausula de penalidade prevista nesta convenção.

PARAGRAFO SEXTO

A inadimplência de qualquer boleto em atraso igual ou superior a 20 (vinte) dias do vencimento
original acarretará a suspensão de todos os empregados. Caso recebamos listagem coma movimentaçãoy
(inclusão e ou exclusão de empregados), estes não serão atualizadas caso a Instituição Empregadors
esteja Inadimplência. Após a quitação de todas as pendências a empregadora deverá encaminhar a list
atualizada para reinclusáo e os empregados serão incluídos com novo início. Com a suspensão d
utilização por inadimplência, a Instituição é responsável pelos custos advindos da necessidade de uso d
cada beneficiário e deverá efetuar o ressarcimento em dobro dos meses em que o empregado não este^
ativo no benefício, a título de indenização. Em função da continuidade da inadimplência a cobrança ser
judicial, e ainda, o título poderá ser protestado, por descumprimento desta, o que não isenta à instituição
da quitação de pagamento(s) pendente(s).

PARÁGRAFO SÉTIMO - TABELA DE BENEFÍCIOS

BENEFÍCIOS PARA OS TRABALHADORES
BENEFÍCIOS VALOR PARCELAS MOTIVO

BENEFICIO KIT

NATALIDADE
450,00 -

Nascimento de filho(a) da empregada titular
(mãe).
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BENEFÍCIO CESTA
BÁSICA

450,00 1 Afastamento por doença superior a 50 dias e
nferior ou igual a 90 dias.

BENEFÍCIO PÓS-
CIRÚRGICO

1
Afastamento por acidente superior a 60 dias
seguido de procedimento cirúrgico.

BENEFÍCIO
ORTOPÉDICO

Até

600,00
1

Afastamento por acidente superiora 30 dias
com locação de aparelhos.

BENEFÍCIO ALIMENTAR
POR AFASTAMENTO

500,00 2 Afastamento por doença superior a 90 dias.

BENEFÍCIO CRECHE 200,00 3 Matrícula do filho(a) em creche particular.
BENEFÍCIO
CASAMENTO

900,00 1 Em caso de casamento do titular.

BENEFÍCIO
PSICOLÓGICO
SOLIDÁRIO

Até

1.350,00
- Afastamento superiora 180 dias.

BENEFÍCIO
APOSENTADORIA

1.500,00 1 Aposentadoria do -

BENEFÍCIO KfT ESCOLA
Até

450,00
1

Aquisição de material escolar de fiIho(s)
matriculado(s) em escola particular no Ensino
Fundamental I{1°ao 5° ano).

BENEFÍCIO
NUTRICIONAL E

FTNESS

- -

Apoio nutricional e fitness ao titular.

REDE DE DESCONTOS - - Rede de descontos nacional.

BENEFÍCIOS PARA OS EMPREGADORES

BENEFÍCIOS VALOR PARCELAS MOTIVO

REEMBOLSO DE

RESCISÃO
Até

2.000,00
1

Pagamento de rescisão de empregado com
no mínimo 7 anos de vínculo empregatício
ininterrupto em regime CLT.

BENEFÍCIO
CAPAcrrAÇÂo 500,00

1

\/erba para treinamento em razão da adm
de trabalhador acima de 60 anos ou defici
Físico.

ssão

ente

í/REEMBOLSO DE

LICENÇA PATERNDADE
450,00 1 Licença do empregado titular.

3l

REEMBOLSO DE

LICENÇA
MATERNIDADE

600,00 1 Licença da empregada titular.

iREEMBOLSODE
Ufastamento

|pOR ACIDENTE
1.500,00 1 Afastamento do titular por acidente.

ViMw;0.mte.g ovbr/sistenBS/nediadcw/Resumo/ResumoUsualizarTNrSolicitacao-M R008946/2020 8/2S
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CONTRATO DE TRABALHO - ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDADES
AVISO PRÉVIO

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - AVISO PRÉVIO

O Aviso Prévio devido pelo empregador ao empregado será escalonado proporcionalmente ao tempo de
serviço como segue:

TEMPO DE SERVIÇO jAViSO PRÉVIO

ANO COMPLETO p DE DIAS
00 ano jso dias
(31 ano |33 dias
02 anos 136 dias /
03 anos p9 dias ^
04 anos 142 dias
05 anos j45 dias
06 anos nB dias

07 anos jsi dias
08 anos j54 dias
09 anos 157 dias

10 anos ^0 dias
11 anos |63 dias
12 anos j66 dias
13 anos 69 dias

14 anos (72 dias
15 anos |75 dias
16 anos ps dias
17 anos bl dias
18 anos 184 dias

19 anos j87 dias
20 anos po dias

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O empregado que não tiver interesse ao cumprimento do aviso prévio dad
pelo empregador, poderá liberar-se de cumpri-lo, percebendo os dias trabalhados no período, devendo
empresa efetuar o pagamento no prazo legal do art. 477 da CLT.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O tempo do aviso prévio concedido pelo empregador que ultrapassar de 30
(trinta) dias, será indenizado.

OUTRAS NORMAS REFERENTES AADMISSÃO, DEMISSÃO E^ODALIDADES DE
CONTRATAÇÃO

CLÁUSULADÉCIMAOITAVA-COMUNICAÇÃO DE DISPENSA

No ato da dispensa do empregado, a Instituição deverá comunicá-jü, por escrito.
'Á?y3.mte.govbr/sistemas/mediadorí^esumo/ResLmoVisuali2ar?NrSolicitacao=MR008946/2020 9/28
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PARÁGRAFO PRIMEIRO

No caso de concessão de aviso prévio pela Instituição, o empregado que requerer mediante a
comprovação de novo emprego será dispensado do cumprimento do restante do aviso, na hipótese, todas
as verbas rescisórias, bem como o pagamento do saldo de salário serão pagos até a data do
requerimento e comprovação do novo emprego. Ressalta-se que o último dia trabalhado do empregado
será o dia que requerer e comprovar o novo emprego.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Ocorrendo a hipótese do § 1°, fica facultado a instituição efetuar o pagamento das verbas rescisórias no
primeiro (1°) dia útil seguinte à data estabelecida para o término do aviso prévio.

CLAUSULA DÉCIMA NONA - RESCISÃO POR M UTUO ACORDO

As rescisões de mútuo acordo serão realizadas com assistência do sindicato profissional nos lermos da
clausula "RESCISÃO DE CONTRATO", previstas neste instrumento.

PARAGRAFO ÚNICO

Caso D término do contrato, ainda que rescindido por mutuo acordo, ocorra no decorrer dos 30 dias que
antecedem a data base, é devida ao trabalhador, multa correspondente a 50% (cinqüenta por cento) do
salário vigente do empregado.

CLÁUSULAVIGÉSIMA- RESCISÃO INDIRETA

No caso de descumprimento pelo empregador de qualquer cláusula prevista nesta Convenção, fica
facultado ao empregado rescindir o contrato de trabalho, conforme artigo 483 da CLT.

CLÁUSULAVIGÉSIMA PRIMEIRA - RESCISÃO DE CONTRATO - HOMOLOGAÇÃO PRESENCIAL

As partes acordam que as rescisões de contrato de trabalho iguais ou superiores a 01 (um) ano de
trabalho, continuarão sendo realizadas obrigatoriamente com a assistência da FENATIBREF e/ou
nos sindicatos filiados, quando houver sindicato ou regional da FENATIBREF, na Intenção de
garantir a segurança jurídica às parles, empregado e empregador, e de proporcionar a obtenção do termo
de quitação anual de obrigações trabalhistas, demonstrando a regularidade da instituição.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

As instituições devem informar os dados do empregador e empregado, do contrato de trabalho e da
rescisão contratual, para que possa realizar agendamento de homologação. Para tanto, a fim de se
observar o prazo legal para quitação das verbas rescisórias e a entrega das guias, bem como a
disponibilidade do sindicato em homologar, as homologações devem ser agendadas, em 48hs após a
assinatura do Aviso Prévio pelo Empregado. No caso do sindicato não disponibilizar agenda em tempo
hábil, importando no descumprimento do prazo do artigo 477 da CLT, ficará a.^ (nsti^feri^o isenta do
pagamento das penalidades do mesmo diploma legal.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Havendo ressalva na homologaíao de quesitos ou documentos não impeditivo^a Instituição empregadora
deve comunicar por escrito a FENATIBREF ou ao sindicato filiado, em até 10 dias corridos, parecer acerca
de RESSALVA(S) que venha(m) ocorrer no TRCT - Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, por
escrito, encaminhado ao email: secretarja@fenatibref.orq.br ou extraordinariamente, por correios a
FENATIBREF ou ao sindicato filiado. Havendo irregularidades na conferência prévia será Informado à
instituição, que se tratando de situação não impeditiva, terá até 10 dias corridos para sanar a ressaK^ e
comprová-la por emaij a FENATIBREF ou ao sindicato filiado e ao empregado.
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PARÁGRAFO TERCEIRO

Os valores devidos na rescisão contratual do empregado devem ser feitos por depósito em conta ou em
espécie ou por cheque administrativo. Se a homologação for efetuada no último dia previsto do aviso,
caso seja pago por cheque administrativo, deve ser feito em tempo hábil para recebimento (saque) das
verbas rescisórias.

PARÁGRAFO QUARTO

O aviso prévio deve ser concedido e assinado na data em que houver a comunicação do desligamento ao
empregado. Caso haja assinatura do aviso em momento posterior a comunicação, caracterizará como
data de afastamento o dia em que o aviso foi assinado e a homologação não será realizada quando o
aviso refletir assinatura não correspondente a data de sua concessão.

PARÁGRAFO SEXTO

Conforme artigo 477, §6°, CLT, alterada pela Lei 13,467/17, a entrega ao empregad"D de documentos que
comprovem a comunicação da extinção contratual aos órgãos competentes bem como o pagamento dos
valores constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação deverão ser efetuados até dez dias
contados a partir do término do contrato. Entende-se por termino do contrato no aviso prévio indenizado,
o ultimo dia trabalho, para fins de contagem de prazo para recebimento das verbas rescisórias e entrega
de documentação no ato da homologação.

^ PARÁGRAFO QUINTO

A obrigação de cumprir o presente procedimento é da entidade empregadora, que em caso de
descumprimento, estará sujeita as penalidades por descumprimento previstas neste instrumento coletivo,
além de nuiidade do ato de entrega de guias e pagamento oriundos da rescisão, por inobservância da
formalidade prevista à categoria, restando possível ao empregado, por meio da assistência jurídica da
FENATIBREF ou ao sindicato filiado, pleitear direitos que por ventura não tenham sido pagos e requerer
as penalidades revertidas a ele, por descumprimento da CCT.

CLÁUSULAVIGÉSIM A SEGUNDA-RESCISÃO DE CONTRATO-CONFERÊNCIA ONLINE

Nos locais onde não há sede ou regional da FENATIBREF ou sindicatos filiados, haverá a
conferência prévia das rescisões de contrato de trabalho iguais ou superiores a 01(um) ano de
trabalho, que serão realizadas à distância (via email), obrigatoriamente, na intenção de garantir
a segurança jurídica às partes, empregado e empregador, e de proporcionar a obtenção do
termo de quitação anual de obrigações trabalhistas, demonstrando a regularidade da
instituição.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Para a conferência prévia a Instituição deve enviar a FENATIBREF, através do emaíl;
conferencia@fenatibref.org.br os documentos obrigatórios listados no site www.fenatibref.orq .br, com
antecedência de até 5 (cinco) dias da data final para pagamento, e aguardar o resultad^a
conferência com a autorização, por parte da entidade sindical profissional, para entrega/ da
documentação da rescisão para o empregado. J

PARÁGRAFO SEGUNDO

Junto ao envio da documentação necessária para homologação (atente-se aos documentos impedi^s
de realização) deve ser enviado pela instituição o email e telefone do empregado residido, visto que ao
termino da conferência, as partes, empregado e empregador, serão informados da conformidade dos
documentos e autori^dos a concretizara dispensa. ' ^

PARÁGRAFO TERCEIRO

O setor de conferência respondeca sm até 2 (dois) dias do recebimento da documentação, ou se
dentro do prazo para entrega dos documentos e pagamento. Ao concretizar a dispensa, a
Instituição deve encaminhar copia digitalizada do TRCT assinado pelas partes ao setor de conferência,
através do email; conferencia@fenatIbref.org.br. Caso haja atraso no retorno do Sindicato, importando no
descumprimento do prazo do artigo 477 da CLT, ficará a Instituição isenta do pagamento das penalidades
do mesmo diploma legal.
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PARÁGRAFO QUARTO

Havendo irregularidades na conferência prévia será informado à Instituição, que se tratando de situação
não impeditiva, terá até 10 dias corridos para sanar a ressalva e comprová-la por email a FENATBREF e
ao empregado. Tratando-se de quesitos impeditivos para concretização da dispensa, a Instituição terá 2
(dois) dias, após o recebimento da ressalva em sede de conferência previa, para solucionar a situação e
retornar com a documentação a FENATIBREF, para que, depois de sanado, esteja autorizado entregar
a documentação da rescisão para o empregado.

PARÁGRAFO QUINTO

Os valores devidos na rescisão contratual do empregado devem ser feitos por depósito em conta ou em
espécie ou por cheque administrativo. Caso o pagamento seja feito em espécie ou por cheque
administrativo nas hipóteses de conferência previa, o empregador deve enviar recibo do empregado ao
setor competente, peio emaii: cünferencja@fenatibref.org.br.

PARÁGRAFO SEXTO

O aviso prévio deve ser concedido e assinado na data em que houver a comunicação do desligamento ao
empregado. Caso haja assinatura do aviso em momento posterior a comunicação, caracterizará como
data de afastamento o dia em que o aviso foi assinado e a homologação não será rg^Ji^da qi^do-o"
aviso refletir assinatura não correspondente a data de sua concessão.

PARÁGRAFO SÉTIMO

Conforme artigo 477, §6^. CLT, alterada pela Lei 13.467/17, a entrega ao empregado de documentos que
comprovem a comunicação da extinção contratual aos órgãos competentes bem como o pagamento dos
valores constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação deverão ser efetuados até dez
dias contados a partir do término do contrato. Entende-se por termino do contrato no aviso prévio
indenizado, o ultimo dia trabalho, para fins de contagem de prazo para recebimento das verbas rescisórias
e entrega de documentação no ato da homologação.

PARÁGRAFO OITAVO

A convocação do empregado para comparecer a Instituição para quitação das verbas rescisórias deve ser
feita por escrito, com indicação do local, data e horário. O comparecimento do empregado se dará a partir
do aceite da conferência, e este não estará obrigado a comparecer, caso o procedimento de conferência
não tenha sido observado ou se realizado, não estiver em conformidade. Caso o procedimento de
conferência não tenha sido requerido pela Instituição e sua falta Impeça a quitação, o empregado fará jus
à multa por atraso de pagamento e entrega da documentação prevista no art. 477 da CLT. Estando
regular a conferência, o não comparecimento do empregado é de sua responsabilidade, devendo o
empregador apresentar documentos comprobatórios da ausência de comparecimento.

^ PARÁGRAFO NONO

A obrigação de cumprir o presente procedimento é da Instituição Empregadora, que em caso de
descumprimento, estará sujeita as penalidades por descumprimento previstas neste instrumento coletivo,
além de nuíidade do ato de entrega de guias e pagamento oriundos da rescisão, por inobservância da
formalidade prevista à categoria, restando possfvel ao empregado, por meio da assistência jurídica da
FENATIBREF, pleitear direitos que por ventura não tenham sido pagos e requerer as penalidade
revertidas a ele, por descumprimento da CGT.

CLÁUSULAVIGÉSIMATERCEIRA- QUITAÇÃO ANUAL

Nos termos do art. 507-B da CLJ^ facultado às Instituições firmar termo d/quitaçâo anual de obrigações
trabalhistas perante osindicató^a categoria, desde que o referido termo estabeleça todas as obrigações
de dar e fazer cumpridas mensalmente.

Parágrafo primeiro: Caberá a entidade sindical profissional a conferência de todas as obrigações que o
empregado faz jus, bem como acompanhar sua quitação, oferecendo ao trabalhador toda assistência
necessária.

Parágrafo segundo; A negativa do empregador em oferecer quaisquer documentas solicitados pelo
sindicato profissional inviabilizará a formalização do termo de quitação anual.
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Parágrafo terceiro: Aplica-se, no que couber, a clausula " RESCISÃO DE CONTRATO" deste
instrumento para viabilizar o agendamenlo, conferência e analise da documentação.

CLÁUSULAVIGÉSIMA QUARTA-MARCAÇÃO DE ACERTO RESCISÓRIO

A Instituição deve comunicar por escrito, ao empregado mediante assinatura de ambas as partes e com
cópia para cada uma, o local; o dia e à hora em que o mesmo deverá comparecer para o recebimento das
verbas rescisórias e a CTPS devidamente atualizada.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A Instituição deve apresentar os documentos necessários para a homologação, relação disponível na
FENATIBREF, pelo email: secretarla@fenatlbref.orq.br e deixar cópia do termo de rescisão na
FENATIBREF ou nos Sindicatos filiados.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Fica obrigada a instituição que agendar com o empregado a homologação e não comparecer ou
comparecer faltando algum dos documentos impeditivos para realização da homologação, a pagar-lhe
uma indenização correspondente ao valor de um dia de seu trabalho no ato da homologação^

PARAGRAFO TERCEIRO

O tempo de tolerância em que a Federação ou Sindicato poderá aguardar a chegada, tanto do
empregado quanto do empregador, será de 30 minutos contados do horário marcado pela entidade, salvo
com justificativa literalmente comprovada. Caso 30 minutos ultrapasse as 17:00hs, ficam mantidos os
atendimentos até as 17:00hs de cada dia. A parte que comparecer no dia e horário marcado estará
resguardado de seu comparecimento através de declaração expedida por este sindicato, desde que seja
apresentada a comprovação de ciência do empregado, conforme caput desta clausula.

CLÁUSULA VIGÉSIMAQUINTA- RESCISÃO JUSTIFICADA SUSPENSÃO I ADVERTÊNCIA

Ficam as Instituições obrigadas a informar, por escrito, aos empregados, os motivos das advertências ou
suspensões disciplinares, bem como, de demissão motivada.

^ CLÁUSULAVIGÉSÍMASEXTA- CONTRATAÇÕES POR COOPERATIVAS

Recomenda-se que todos os empregados desta categoria econômica sejam contratados diretamente com
a entidade empregadora a fim de se resguardar todos os direitos e garantias previstos em CLT e por esta
CGT. Evitando assim, flexibilização dos direitos trabalhistas e os contratos terceirizados por cooperativas.

CLÁUSULAVIGÉSIMA SÉTIMA - CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

Todo empregado readmitido estará desobrigado de firmar contrato de experiência, desde que na mesma
função.

RELAÇÕES DE TRABALHO - CONDIÇÕES DE TR^ALHO, NORMAS DE
PESSOAL E ESTABimABÈS

ESTABILIDADE

CLÁUSULAVIGÉSIMA OITAVA - ESTABILIDADE GESTANTE
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Será concedida estabilidade da empregada gestante de cinco meses após o parto, sendo vedada sua
dispensa arbitraria ou sem justa causa desde a confirmação da gravidez até o término do período da
estabilidade, nos termos do art. 10. II, "b° do ADCT da CF/88.

PARÁGRAFO ÚNICO

A empregada, ciente do seu estado gravídico ocorrido no curso do contrato de trabalho, da projeção do
aviso prévio indenizado ou trabalhado, se compromete, no prazo de 90 (noventa) dias de sua ciência, em
comunicar ao empregador, por escrito, acompanhado do exame de gravidez, a sua intenção de ser
reintegrada ao trabalho.

CLÁUSULAVIGÉSIM A NONA - MÃE ADüTANTE

Será concedida licença de quatro meses após a adoção a todos os empregados que adotarem menores
de idade, mediante documentação de comprovaçáo, a título de licença remunerada, nos termos da
legislação em vigore estabilidade de cinco meses após a adoção sendo vedada sua dispensa arbitraria
ou sem justa causa desde a confirmação da adoção até o término do período da estabilidade, conforme
dispõe Lei 12.010/2009.

ESTABILIDADE APOSENTADORIA

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - ESTABILIDADE PRÉ - APOSENTADORIA

As Instituições garantirão a estabilidade provisória do emprego, aos empregados que estejam em fase de
contagem de tempo de serviço para obtenção de sua aposentadoria a ser concedida pelo Órgão
Previdenciário na seguinte proporção.

a) se faltarem 06(seis) meses para atingir tal objetivo, desde que tenham trabalhado para o mesmo
empregador por mais de 03(três) anos.

b) se faltarem 12 (doze) meses para atingir tal objetivo, desde que tenham trabalhado para o mesmo
empregador por mais de 10 (dez) anos.

PARAGRAFO PRIMEIRO

Ficam cientes os empregados que terão de comunicar ao empregador quando do início da estabilidade e
ao completar o tempo para a percepção de tal benefício, cessará a presente garantia.

OUTRAS NORÍMAS DE PESSOAL

CLÂUSULATRIGÉSIMAPRIMEIRA - EMPREGADO-ESTUDANTE

Fica assegurada ao empregado estudante, nosdias de provas escolares que coincidam com o horário de
trabalho, o abono de sua ausência da Instituição, duas (02) horas antes e até (01) hora apóso término da
prova ou exame, desde que pré-avise o empregador com um mínimo de 24 (vinte e quatro) horas, e
depois, comprove o seu comparecimento às provas ou exames, por documentos fornecidos pelo
estabelecimento de ensino.

CLÁUSULATRIGÉSIMASEGÜNDA • ANOTAÇAO DE FUNÇ

11

As Instituições se obrigam a anotar na CTPS dos Empregados a função efetivamente exercida por estes,
exceto nos casos de substituição eventual. Obrigam-se ainda a proceder à atualização de todas as
situações de fatos já ocorridas, na relação capital xtrabalho, até no máximo 60 dias após a ocorrência de
tal falo,
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CLAUSULATRIGESIMATERCEIRA - RECEBIMENTO DO PIS

Será concedido abono das horas que os empregados necessitam para o recebimento do PIS, sempre
dentro do horário bancário e ausência concedida de acordo com os interesses do empregador, com vistas
a não haver descontinuidade operacional, preferencialmente, no intervalo do almoço, à critério do
empregador.

JORNADA DE TRABALHO - DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS
COMPENSAÇÃO DE JORNADA

CLÁUSULA TRIGÉSIMAQUARTA-COMPEN5AÇÃO MENSAL DE HORAS EXTRAS

Faculta-se às Instituições a adoção do sistema de compensação de horas extrav^^peto qual as horas
extras efetivamente realizadas pelos empregados, limitadas a (02) duas horas diárias, durante o mês,
poderão ser compensadas, no prazo de até 90 (noventa) dias após a mês da prestação da hora, com
reduções de jornadas ou folgas compensatórias.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Nos casos de adoção do banco de horas, considerar-se-ão as mesmas regras quando das faltas e
atrasos cometidos pelo empregado, conforme estabelece o caput,

PARÁGRAFO SEGUNDO

Na hipótese de ao finai do prazo estabelecido nesta Cláusula, as Horas Extras prestadas ou atrasos
ocorridos não forem totalmente compensados, as horas extras restantes deverão ser pagas como dispõe
a clausula de horas extras desta CGT, ou seja, o valor da hora normal, acrescido do adicional de horas
extras de 75% (setenta e cinco por cento) e as faltas e atrasos descontados do empregado, sem qualquer
adicionai.

PARÁGRAFO TERCEIRO

As horas extras prestadas em feriados e aos domingos, quando estes forem o dia de descanso pactuado
na jornada, deverão ser lançadas no banco de horas, em dobro, para compensação em até 90 dias. Após
o prazo, caso não tenha havido a compensação em dobro, fará jus ao pagamento das horas extras com
adicional de 100% sobre o valor normal da hora.

PARÁGRAFO QUARTO

Caso concedido pela Instituição, reduções de jornadas ou folgas compensatórias além do número de
horas extras efetivamente prestadas pelo empregado, essas não podem se constituir como crédito para a
Instituição, a serem descontadas em espécie ou crédito em horas após o praaD do Caput desta Cláusula.

PARÁGRAFO QUINTO

Recomenda-se às Instituições que, quando a jornada extraordinária atingir às duas horas diárias forr
lanche sem ônus para o empregado.

PARAGRAFO SEXTO

È vedado a Instituição empregadora negociar, por acordo individual, banco de horas diverso do pactuado
nesta convenção, exceto se este venha a beneficiar o empregado. A instituição que assim o fizer, torna-se
obrigada a informar ao sindicato laborai da categoria, o banco de horas firmado com o empregado, com
sua devida anuência, por escrita

INTERVALOS PARA DESCANSO

CLÁUSULATRIGÉSIMAQUINTA- DESCANSO
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Fica garantido, conforme NR 17 do MTE, que as entidades que possuem empregados com a função de
teiemarketing, garantam obrigatoriamente o tempo de descanso estabelecido em legislação, para que se
evitem doenças ocupacionais futuras.

DESCANSO SEMANAL

CLÁUSULA TRIGÉSIM A SEXTA-TRABALHO NO DOMINGO

Nas Instituições que tenham estabelecimentos e/ou localidades onde foi autorisdo o trabalho nos dias de
domingo, os empregados fazem jus a pelo menos um domingo de folga por mês.

CONTROLE DA JORNADA

CLÁUSULATRIGÉSIMASÉTIMA - CARTÃO DE PONTO

Os cartões de ponto, folhas ou iivros-ponto utilizados pelas Instituições deverão ser marcados ou
assinados pelo próprio empregado, não sendo admitido o apontamento por outrem, sob pena de
Invalidade.

PARAGRAFO PRIMEIRO: As instituições poderão adotar sistemas alternativos de controle da jornada de
trabalho, desde que não haja por parte das instituições restrições à marcação do ponto; não haja
e)dgéncia de autorização prévia para marcação de sobrejornada; não haja a alteração ou eliminação dos
dados registrados pelo empregado, o ponto deve estar disponível no local de trabalho; permitir a
identificação do empregador e do empregado no registro de ponto.

PARAGRAFO SEGUNDO: As instituições empregadoras que possuem até 10 empregados, deverão
adotar o sistema de controle manual do ponto, para garantir o cumprimento da jornada de trabalho,
inclusive na jornada 12x36.

FALTAS

CLÁUSULATRIGÉSIMA OITAVA-ABONO DE FALTAS JUSTIFICADAS

Poderão os empregados óeiyar de comparecer no trabalho, sem prejuízo do salário, conforme disposto:

Motivo: ^td. de dias: Base legal:

Falecimento do cônjuge, jAté 2 (dois) dias consecutivos
ascendente, descendente,
irmão ou pessoa que, pxceçâo: Para os
declarada em sua carteira de professores - até 9 (nove)
trabalho e previdência social, pias, por motivo de luto, em
viva sob sua dependência jconsequência de falecimento
econômica. jdo cônjuge, pai, mãe ou filho

Art.473, CLT e 320, §3°, CLT

Casamento. a Kté 3 (três) dias consecutivos

' Exceção: Para os
professores - até 9 (nove)

y jdías, por motive de gaia.

Art.473, CLT e 320, §3^ CLT

Licença-patemidade. pinco dias consecutivos §1°, Art. 10,ADCT, até que seja
disciplinado o art. 7" XIX, da
Constituição Federal.

Doação voluntária de sangue jPor um dia. em cada 12 (doze) Art. 473. CLT

wywi0,níe.govbr/sistenBs/niediada"/ResumoResui7ioVlsualÍzar?NrSolicitacao=MROC^6/2O2O 1S/28



24/03/2020 Mediadca*- Extraio Convenção Ccrf^va

devidamente comprovada. meses de trabalho.

Alistar eleitor. Até 2 (dois) dias consecutivos
ou não.

Art. 473, CLT

Serviço Militar referidas na
letra "c" do art. 65 da Lei n°

4.375, de 17 de agosto de
1964 (Lei do Serviço MIDtar).

No período de tempo em que
tiver de cumpnYas
exigências previstas em lei.

Art. 473, CLT

Realização de provas de
exame vestibular para
ingresso em estabelecimento
de ensino superior.

Nos dias em que estiver
comprovadamente
realizando as provas.

Art. 473, CLT

Comparecímento em juízo. Pelo tempo que se fizer
necessário.

Art. 473, CLT

Na qualidade de
representante de entidade
sindical, estiver participando
de reunião oficial de

organismo intemaclonaldo
qual 0 Brasil seja membro.

Pelo tempo que se fizer
necessário.

Art. 473, CLT

Acompanhar consultas
médicas e exames

complementares durante o
período de gravidez de
esposa ou companheira.

Até 2 (dois) dias. Art. 473, CLT

Realização de exames
preventivos de câncer
devidamente comprovada.

Até 3 (três) dias, a cada 12
meses

Art. 473, XII, CLT

PARAGRAFO PRIMEIRO

Entendem-se como dias consecutivos aqueles dias corridos, seja dia de trabalho ou não, seja dia útil ou
não.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Aausência justificada do acompanhamento de filho em consulta médica existe concomitante a garantia de
atestados de acompanhamentos médicos previstos nesta CGT.

PARÁGRAFO TERCEIRO

Caso venha a ser regulamentado em lei abono de faltas justificadas para alem do estabelecido nesta
cláusula, suas alterações serão aplicadas a todos os empregados desta categoria durante a vigêncí
desta CGT.

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE JORNADA

CLÁUSULÁTRIGÉSIM A NONA- JORNADAESPECIALDE 12 X 36 HORAS

Faculta-se a adoção do sistema de trabalho denominado "Jornada Especial", com 12 (doze) horas de
trabalho por 36 (trinta e sais) horas de folga, sem redução do salário, respeitando, no mínimo, os pisos
salariais da categoria, não incidindo neste caso, a proporcionalidade das horas trabalhadas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
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Os empregados que trabalharem sob o regime de Jornada Especial 12X36 deve assinar nos cartões,
folhas ou registros de ponto, o intervalo de refeição e descanso inserido na jornada. Este Intervalo
encontra-se incorporado na jornada, permanecendo um total de 12(do2e) horas à disposição do
empregador.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Fica assegurado, no curso desta "Jornada Especiar um intervalo de 01(uma) hora para repouso e
refeição, que se encontra incorporado na jornada de trabalho.

PARÁGRAFO TERCEIRO

Na hipótese de não concessão pelo empregador do intervalo acima referido, este ficará obrigado a
remunerar o período correspondente com um acréscimo de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor
da hora normal de trabalho.

PARÁGRAFO QUARTO

Considerem-se normais os dias de domingo laborados nesta jornada especial, não incidindo a dobra de
seu valor. Nos feriados trabalhados, é assegurada a remuneração em dobro. É facultada a compensação
dos feriados trabalhados, quando estes não forem dia regular de trabalho, ou seja, quando o ^pregado
for convocado em seu descanso ou quando realizar troca de plantão.

PARÁGRAFO QUINTO

Os empregados que trabalharem sob o regime de Jornada Especial 12x36 terão direito ao adicional
noturno, bem como à hora ficta de 52 minutos e 30 segundos, conforme artigo 73 da CLT.

PARÁGRAFO SEXTO

O desconto de faltas nessa jornada, somente será do dia não trabalhado, não incidindo nas 36 horas de
folga.

PARÁGRAFO SÉTIIVIO

Recomenda-se que a programação dos dias trabalhados pela escala 12x36 sejam disponibilizados aos
empregados com antecedência mínima de 10 dias.

PARAGRAFO OITAVO

É vedado as Instituições empregadoras firmarem acordos individuais com empregados que tratem
condições diversas desta jornada que não foram objeto de negociação coletiva. No entanto, facultam-se
as partes pactuantes de possível acordo coletivo, prever condições mais benéficas aos empregados,
desde que a entidade sindical esteja ciente e participe da negociação.

PARAGRAFO NONO

Fica garantido ao empregado, em caráter justificável, o direito de fazer a troca de plantões, até 3(três)
vezes no mês, com colegas que exerçam a mesma função e no mesmo turno de trabalho, sem prejuízo
para a Instituição empregadora desde que haja comunicação ao empregador dentro de 48 horas da troca
do plantão.

PARAGRAFO DÉCIMO

Fica garantido ao empregado que labora nesta jornada que suas férias não poderão iniciar-se em dias d
feriados, caso este seja seu dia de plantão.

CLÁUSULA QUADRAGÉSI» A - ALEITAMENTO

As Empregadas que estiverem amamentando terão direito a 02 (dois) descansos de 3ü(trinta) minutos
cada, até que o filho complete 06(sels) meses de Idade, que poderá exceder quando o exigir a saúde do
filho. Ao critério da autoridade competente da tnstituição ou órgão competente, contendo nele por extenso
e numericamente diagnóstico codificado (CID) e assinatura do médico sobre o carimbo do qual conste o
nome completo e registro no CRM, em papel timbrado do Órgão Público Federal, Estadual ou Municipal,
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inclusive as Instituições Médicas conveniadas com a FEDERAÇÃO NACIONAL DOS EMPREGADOS EM
INSTÍTUIÇÕES BENEFICENTES. RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS e/ousindicatos filiados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Quando houver dificuldade da empregada se ausentar em 2(dois) descansos
de 30 (trinta) minutos para amamentação de seu filho, devido ao tempo de deslocamento do trabalho para
sua residência, a mesma poderá optar pela dispensa de uma hora antes do término de seu horário de
trabalho ou de uma hora depois do inicio de seu horário de trabalho.

PARAGRAFO SEGUNDO: É vedado as Instituições empregadoras firmarem acordos individuais com
empregadas que tratem condições diversas ao previsto nesta clausula. No entanto, facultam-se as partes
pactuantes de possível acordo coletivo, prever condições mais benéficas, desde que a entidade sindical
laborai esteja ciente.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - REUNIÕES

Fica estabelecido que os cursos e reuniões, quando de comparecimento obrigatório, deverão ser
realizados durante a jornada normal de trabalho ou, se fora do horário normal, mediante pagamento de
horas extras (Ac. TST, Pleno 1339/8®. RO/DC 85/82 - 31/08/82) ou mediante compensação das mesmas
conforme a cláusula de compensação de jornada já regulamentada neste Instrumento Coletivo.

CLÁUSULAQUADRAGÉSIMASEGUNDA-CONTRATO INTERMITENTE

As Instituições poderão contratar trabalhadores na modalidade de Contrato de trabalho
intermitente no qual a prestação de serviços, com subordinação, não é contínua, ocorrendo alternância
entre os períodos de prestação de serviços e de Inativldade, determinados em horas, dias ou meses
independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador.

Parágrafo primeiro: O contrato de trabalho intermitente será celebrado por escrito e registrado na CTPS
e conterá:

I- identificação, assinatura e domicíilo ou sede das partes;

li - valor da hora ou do dia de trabalho, que não poderá ser inferior ao valor horário ou diário do piso da
categoria, assegurada a remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;

ill - o local e o prazo para o pagamento da remuneração.

Parágrafo Segundo: O empregador convocará, por qualquer meio de comunicação eficaz, por escrito,
para a prestação de serviços, informando qual será a jornada, com, pelo menos, três dias corridos de
antecedência.

Parágrafo terceiro: Recebida a convocação, o empregado terá o prazo de vinte e quatro horas para
responder ao chamado, presumida, no silêncio, a recusa, sendo que a recusa da oferta nã
descaracteriza a subordinação para fins do contrato de trabalho Intermitente.

Parágrafo quarto: Os pagamentos devem ocorrer mensalmente, independentemente da quantidade
dias trabalhados, até o quinto dia útil de cada mês, devendo o empregado receber, de imediato
seguintes parcelas que devem ser discriminadas por recibo de pagamento e pagas na conta salário
trabalhador:

I - remuneração, valor da hora ou do dia de trabalho, que não poderá ser inferior ao valor horário ou
diário do piso da categoria;

II - férias proporcionais com acréscimo de um terço, com base nos dias trabalhados, independente da
carga horária diária.

111- décimo terceiro salário proporcional;-

IV - repouso semanal remunerado;
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V- adicionais legais;

VI. recolhimento das contribuições previdenciárias próprias e do empregado e o depósito do FGTS com
base nos valores pagos no período mensai e fornecerá ao empregado comprovante do cumprimento
dessas obrigações.

Parágrafo quinto: A cada doze meses, o empregado adquire direito a usufruir, nos do^ meses
subsequentes, um mês de férias, período no qual não poderá ser convocado para prestar serviços peio
mesmo empregador. Mediante prévio acordo entre empregado e empregador, as férias poderão ser
gozadas em até três períodos, nos termos dos § 1® e § 2° do art. 134 da CLT.

Parágrafo sexto: O saiário maternidade será pago diretamente pela Previdência Sodai, nos termos do
disposto no § 3" do art. 72 da Lei n- 8.213. de 1991.

Parágrafo sétimo: Fica obrigado às partes convencionar por meio do contrato de trabalho Intermitente:

I- locais de prestação de serviços;

II - turnos para cs quais o empregado será convocado para prestar serviços;

iil - formas e instrumentos de convocação e de resposta para a prestação de serviços, desde que
respeitado o disposto no parágrafo segundo desta clausula.

Parágrafo oitavo: Na hipótese de cancelamento de serviços previamente agendados nos termosdos § 2£
e § 32-desta clausula, será devido à parte prejudicada o valor equivalente a prestação de serviço
convocada e aceita, podendo as partes, estabelecer por mútuo acordo, o formato desta reparação.

Parágrafo nono: O período de inatividade não se considera tempo a disposição do empregador e não
será remunerado, restando facultado ao empregado prestar serviços de qualquer natureza a outros
tomadores de serviço durante a inatividade, que exerçam ou não a mesma atividade econômica, utilizando
contrato de trabalho intermitente ou outra modalidade de contrato de trabalho.

Parágrafo décimo: Ressalvadas as hipóteses a que se referem os art. 482 e art. 483, na hipótese de
extinção do contrato de trabalho Intermitente serão devidas na Integralidade todas as verbas rescisórias,
que serão calcuiados com base na média dos valores recebidos pelo empregado no curso do contrato de
trabalho intermitente.

Parágrafo décimo primeiro: As normas legais futuras que forem aprovadas e que regulamentem e/ou
adéqüem ao presente contrato de trabalho Intermitente, deverão ser aplicadas aos empregados desta
categoria, e necessariamente para sua aplicação deverão ser negociadas com os sindicatos laborai e
patronal, para aquiescência e validade deste contrato.

FÉRIAS E LICENÇAS
OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE FÉRIAS E LICENÇAS

CLÁUSULA QUADRAGÉSIM ATERCEIRA - EMPREGADO ESTUDANTE - FÉRIAS

Os empregados estudantes, preferencialmente, desde que requerido, terão suas férias concedidas na
mesma época das férias escolares.

CLÁUSULA QUADtóÍGÉSIM A QUARTA • FERIAS

Obrigam-se as Instituições, de acordo com o explicitado nos Arls. 145 e 130-A da CLT, ao pagamento
remuneração das férias, e se for o caso do abono referido no Art. 143 da CLT, até 02 (dois) dias antes
inicio do respectivo período de féria'*-

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR
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UNIFORME

CLÁUSULA QUADRAGÉSIM A QUINTA - UNIFORM E

Fica estabeíecldo que a Instituição forneça gratuitamente no mínimo duas peças de uniforme aos
empregados, quando de uso obrigatório, inclusive calçados, se e>dgido de determinado tipo. conforme
determinação legal específica.

ACEITAÇÃO DE ATESTADOS MÉDICOS

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA - ATESTADO MÉDICO E ODONTOLÓGICO

As instituições estão obrigadas a aceitar os atestados e declarações de comparecimento médicos e
odontológicos dos empregados, para fins de abono de faltas ao serviço ou horas não trabalhadas,
emitidos por instituição da previdência social, na falta deste e sucessivamente, de médico do Serviço
Social do Comércio ou da Indústria; de médico da instituição ou por ela designado; de médico a serviço de
representação federal, estadual ou municipal; por médico do sindicato filiado a que pertença o empregado
ou a FENATIBREF; ou não e)dstindo estes ou impossibilitado de atendê-lo, na localidade em que trabalhar,
de médico de sua escolha, conforme Lei n*' 605/49, art. 6°, § alínea T e § 2°, e Decreto-lei 27.048/49,
art. 12 §§1" e 2°, observada ainda a Resolução 1658/2002 do CFM.

Parágrafo único;

Tendo em vista o art. 5°, X, CF/88 e a Resolução 1685/2002 CFM que protegem a intimidade e à
privacidade do empregado, além do seu direito em divulgar ou não Informações sobre seu estado de
saúde quando faltar ao trabalho por motivo de doença e considerando o dever do médico em respeitá-los,
a falta do Código Internacional de Doença — CID nos atestados médicos concedidos, não Invalida o
atestado permanecendo ainda como justificativa, para fins de abono de falta no serviço ou horas não
trabalhadas.

CLÁUSULAQUADRAGÉSIMASÉTIMA-ATESTADO MÉDICO E ODONTOLÓGICO DE
ACOMPANHAMENTO

Para assistir seus pais e ou filhos as Instituições reconhecerão, para fins de abono de faltas ao serviço ou
'~\ horas não trabalhadas os atestados e declarações médicas (somente consultas) e odontológicas

fornecidos pelos profissionais previdenciários, na falta deste e sucessivamente, de médico do Serviço
Social do Comércio ou da Indústria; de médico da empresa ou por ela designado; de médico a serviço de
representação federal, estadual ou municipal; por médico do sindicato filiado a que pertença o empregado
ou a FENATIBREF; ou não existindo estes, na localidade em que trabalhar, de médico de sua escolha,
conforme Lei n® 605/49, art. 6^§ r alínea T' e § 2^ e Decreto-lei 27.048/49, art. 12 §§r e 2°, observada
ainda a Resolução 1658/2005 do CFM.

PROFISSIONAIS DE SAÚDE E SEGURANÇA

CLÁUSULAQUADRAGÉSIMAOITAVA-DISPENSADE MÉDICO COORDENADOR

As instituições com mais de 25 [vinte e cinco) e menos de 50 (cinqüenta) empregados, enquadradas r'
grau de risco 1 ou 2, segundo o Quadro Ida NR 4, ficam desobrigadas de Indicar médico coordenador d'
PCMSO.

ÍELAÇÕES SINDICAIS
SINDICALIZAÇÃO (CÃS^ÍPANHAS ECONTRATAÇÃO DE SINDICALIZADOS)

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA- DESCONTO DE MENSALIDADES
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Nos termos do artigo 545 da CLT, as instituições se obrigam a descontar em folha de pagamento as
mensalidades sociais e mensalidades referentes aos benefícios convencionados e existentes por
sindicalização, devidos a FENATIBREF. Para que existam tais descontos, e a Instituição Empregadora
esteja resguardada, é necessária devida autorização peios empregados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A FENATIBREF encaminhará a cada Instituição empregadora mensaimente (via e-mall), os boletos para
pagamento, com vencimento até o dia 10 (dez) do mês subsequente a adesão, ou seja, pagamento no dia
10 de cada mês, através de boleto bancário com código de barras. O boleto Irá preenchido conforme o
numero de empregados constantes em cada modalidade de sindicali^çao. Caso não receba o boleto em
até 5 (cinco) dias antes do vencimento, cabe à Instituição solicitar através do telefone (31) 3586-6553 ou
e-mail: secretaría@fenatibref.ora.br.

a) A FENATIBREF enviará a instituição, a autorização de desconto em folha, bem como ofício
informando a aquiescência dos mesmos de todos os empregados que fizeram adesão. Caso seja o
primeiro empregado beneficiário da instituição, enviaremos os boletos para pagamento das mensalidades
sociais.

b) O empregado beneficiário poderá renunciar a qualquer tempo, mediante solicitação formal e
individual enviada a FENATIBREF, que por sua vez encaminhará a instituição ofício suspendendo o
desconto em folha do empregado, junto com cópia da solicitação do mesmo.

PARÁGRAFO SEGUNDO

As instituições encaminharão mensalmente a FENATIBREF, cópia do comprovante de pagamento das
Mensalidades Sociais juntamente com a relação nominal dos empregados, correspondente ao pagamento
efetuado.

PARÁGRAFO TERCEIRO

A instituição deverá informar a FENATIBREF a relação dos empregados demitidos até o dia 15 de cada
mês, através do e-mail: 5ecretaria@fenatibref.0rg.br. É de inteira responsabilidade das Instituições o
pagamento das mensalidades, caso não seja feita à atualização mensal dos empregados junto a
FENATIBREF.

PARÁGRAFO QUARTO

Os empregados das instituições que aderirem às modalidades de sindicalização até o dia 15 de cada mês,
poderão utilizar os benefícios a partir do mês subsequente. Os empregados cuja inserção ocorra do dia
16 a 30 de cada mês só fará parte da lista de inclusão do dia 15 do mês seguinte, assim sendo, a
utilisição se dará a partir no 1" dia útildo segundo mês subsequente à inserção.

PARÁGRAFO QUINTO

A utilização dos benefícios das modalidades de sindicalização serão suspensas para o empregado por
inadimplência das contribuições por dois meses ou mais. Fica advertido que a instituição que proceder
com os descontos da Mensalidade Social e não fizer o devido repasse a FENATIBREF, estarão cometend^
Crime de Apropriação Indébita, ficando sujeita às penalidades legais, além de arcar com as penalidade
constantes nesta CCT. Caso ainda assim a inadimplência continue, será feita cobrança judicial, pd
descumprimento deste, o que não isentaà Instituição da quitação de pagamento(s) pendente(s).

PARÁGRAFO SEXTO

O recolhimento dos valores além dos prazos estabelecidos será acrescido de multa de 2% (dois por
cento), juros moratórios de 0,033% ao dia. sobre os yalor principal conforme descrito no corpo do boleto,
imputável às Instituições.

PARÁGRAFO SÉTIMO

Quando houver transferência de empregado entre estabelecimentos (matriz e filial) da instituição que
acarretem mudança de cadastro e código, é necessária a exclusão da lista anterior e a inclusão no novo
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estabelecimento, além da entrega de toda documentação necessária para inclusão (ficha de adesão e/ou
sindicalização, e documentos pessoais do empregado e seus dependentes, quando houver).

PARÁGRAFO OITAVO

Para que não ocorra a suspensão dos benefícios aos trabalhadores sindicalizados, a bistituição
Empregadora deve necessariamente pagar o boleto bancário até o dia 30 do mês subsequente à
adesão do trabalhador para exercício da sindicalização. O não pagamento acima citado gera suspensão
do tratamento em andamento, bem como custos advindos da inadimplência, de acordo com a modalidade
de sindicalização e necessidade do empregado, assim, estes custos serão de total responsabilidade
da Instituição empregadora, independente dos motivos.

PARÁGRAFO NONO

Após o retomo do trabalhador afastado/aposentado por invalidez, poderá a entidade descontar os valores
pagos a FENATIBREF, referente aos valores das sindicalizações, desde que parceladamente, sendo que o
valor de cada parcela não deve exceder o dobro do valor da modalidade pago pelo empregado.

PARÁGRAFO DÉCIMO

A falta de pagamento por parte da Instituição empregadora referente as mensalidades dos trabalhadores
sindicalizados dentro de cada mês, obriga a empregadora a reverter o valor da modalidade, em dobro,
sendo 50% revertido ao empregado e 50% a entidade sindical, como indeniação referente aos meses em
que o empregador deixou de repassar a FENATBREF o valor da mensalidade social do empregado e
prejudicou tanto sua utilização do trabalhador quanto a negociação coletiva da categoria, até a completa e
obrigatória regularização.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO

A Instituição Empregadora que descumprir as obrigações inerentes aos benefícios convencionados
impedirá aos trabalhadores que desejarem aderir às modalidades de sindicalização atrelada a estes
benefícios durante o período de inadimplência até 30 dias subsequentes a regularização das pendências,
assim, e arcará com os custos do empregado, referente aos serviços oferecidos pela sindicalização.

z'"

LIBERAÇÃO DE EMPREGADOS PARA ATIVIDADES SINDICAIS

CLÁUSULAQUINQUAGÉSIMA- LIBERAÇÃO DE DIRIGENTES SINDICAL

Por solicitação prévia e escrita do Presidente da FENATIBREF, as Instituições liberarão qualquer membro
da Diretoria da FENATIBREF, sem prejuízo de salários, para participarem de reuniões, assembléias ou
encontros de trabalhadores.

ACESSO A INFORMAÇÕES DA EMPRESA

CLÁUSULAQUINQUAGÉSIMAPRIMEIRA-QUADRO DEAVISOS

As instituições se comprometem a afixar os avisos e informativos da FENATIBREF e seus sindicatos
filiados, em local de visibilidade e acesso a todos os empregados, bem como o Instrumento Coletivo de
Trabalho, após seu registro e arquivamento junto a Superintendência Regional do Trabalho e
Emprego.

CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS

CLÁUSULAQUINQUAGÉSIMASEGUNDA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Nos termos do artigo 578 d^í^LT, as Instituições Empregadoras são obrigadas a descontarem em folha
de pagamento dos seus awegados as contribuições sindicais relativas ao mês de março de cada ano e
repassá-la no mês úeiftna FENATBREF, desde que haja a autorização expressa pelo empregado que
desejar contribuir, corfforme estabelecido pelo artigo 579 da CLT, e entregue ao Departamento de Pessoal
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OU Recurso Humanos das Instituições Empregadores, para que seja reall^do o desconto na folha de
pagamento do mês subsequente.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Asinstituições Empregadores deverão observar os prazos dos recolhimentos das contribuições sindicais
conforme as determinações estabelecidas pelas normas celetistas vigentes à época do pagamento.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Aos empregados admitidos após o mês de março, será descontado o valor referente à contribuição
sindicai no mês subsequente ao de sua admissão, desde que haja a autorização expressa, e seu repasse
a FENATIBREF se dará no mês seguinte ao desconto, conforme artigo 602 caput e parágrafo único da
CLT.

PARÁGRAFO TERCEIRO

O comprovante de pagamento da contribuição sindical deve ser enviado a FENATIBREF junto à relação
dos empregados que contribuíram, conforme parágrafo 2" do artigo 583 da CLT, e na falta deste
pagamento poderá a entidade sindical promover a respectiva cobrança nos moldes do artigo 606 da CLT.

CLÁUSULAQUINQUAGÉSIMATERCEIRA-DATAXANEGOCIALPATR'

Fica estabelecida, em conformidade ao artigo 513, alínea "e", artigo 611-A, respectivamente da
Consolidação das Leis do Trabalho, que concede prerrogativa aos sindicatos para impor contribuição
sindical a todo aquele que participa da categoria econômica por ele representada e em cumprimento à
deliberação da Assembléia Geral, órgão máximo e supremo do Sindicato Patronal, ao artigo 7°, XX\/|;
artigo 8°, ÍV e VI; todos eles da Constituição Federai, a Taxa Negociai Patronal, para todas as instituições
beneficentes, religiosas e filantrópicas - associações privadas, fundações privadas e organizações
religiosas, todas sem fins econômicos, que será dividida em três parcelas anuais, a favor do sindicato
patronal.
PARAGRAFO PRIMEIRO

As Instituições que não tem empregados, desde que apresentem obrigatoriamente ao SINIBREF a cópia
da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) negativa, recolherão três parcelas anuais, sendo cada
uma no valor de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) com vencimentos em 15/02/2020, 15/06/2020,
15/10/2020, 15/02/2021, 15/06/2021 e 15/10/2021.
PARÁGRAFO SEGUNDO

As Instituições que possuem folha de pagamento até o valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais)
recolherão trés parcelas anuais, sendo cada uma no valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais) com
vencimentosem 15/02/2020. 15/06/2020, 15/10/2020, 15/02/2021, 15/06/2021 e 15/10/2021.
PARÁGRAFO TERCEIRO

As instituições que possuem folha de pagamento superior ao valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos
reais) recolherão o percentual de 2% (dois por cento) sobre o total bruto da folha de pagamento dos
respectivos meses Janeiro, Maio e Setembro de 2020 e Janeiro, Maio e Setembro de 2021 efetuando os
pagamentos em 15/02/2020. 15/06/2020, 15/10/2020, 15/02/2021, 15/06/2021 e 15/10/2021.
PARÁGRAFO QUARTO

Fica convencionado que, em nenhuma hipótese, as Instituições que possuem empregados recolherá^
parcelas Inferiores a R$ 170,00 (cento e setenta reais).
PARÁGRAFO QUINTO

As guias poderão ser geradas no site do SINIBRE INTERESTADUAL fwww.sinibi'ef-interest3dual.org) d
por solicitação através dos telefones: 061)3468-5746 /34)3238-7325 ou pelo e-mail
financeiro@sinibref.org

CLÁUSULAQUINQUAGÉSIMA.QUARTA-CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SOLIDÁRIA (CNS)
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Por força do art. 513, "e" da CLT e da Nota Técnica n' 02/2018 do CONALIS - MPT, que garante ao
sindicato profissional a prerrogativa de impor contribuições à categoria representada e a previsão
constitucional do art. 7° inciso XXVÍ e art. 8®, inciso IV, da CF/88 que estabelece o reconhecimento
constitucional e legal da norma coletiva e da soberania da assembléia em instituir contribuições,
especialmente para custeio de luta sindical para negociação coletiva, com base no principio da liberdade
sindical preconl2ado na OIT e da prevalência das normas coletivas sobre a Lei trazida pela CLT
(Consolidação das Leis Trabalhistas) no artigo 611-A, e em cumprimento ao determinado pela assembléia
dos empregados que autoriza prévia e expressamente a instituir esta contribuição, ficam as Instituições
empregadores obrigadas a descontar de TODOS os seus empregados a "CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL
SOLIDÁRIA" nas seguintes condições;

PARAGRAFO PRIMEIRO

As instituições devem descontar o valor de R$ 33,00 (trinta e três reais), por empregado, no salário do
mès de ABRIL de 2020 e ABRIL de 2021,em reconhecimento a negociação coletiva e ao seu alcance a
todos os empregados integrantes da categoria econômica.

PARAGRAFO SEGUNDO

As importâncias descontadas deverão ser recolhidas até o dia 10 (dez) do mès subsequente aos
descontos, respectivamente nos meses de MAIO de 2020 e MAIO de 2021, em boleto fornecido pela
Federação Nacional dos Empregados em instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas. As
instituições encaminharão a FENATIBREF no emaij: secretaria@fenatibref.orq.br ou extraordinariamente
por correios e neste caso somente se a instituição não possuir meios eletrônicos à Rua Rodrigues Caldas,

n" 703, Santo Agostinho - CEP 30190-120 - BELO HORIZOMTE/MG. cópia de comprovação dos
recolhimentos, juntamente com a relação nominal dos empregados e CAGED do mês de desconto, no
prazo máximo de 30 (trinta) dias após o respectivo desconto.

PARAGRAFO TERCEIRO

Aos empregados admitidos após os mês de ABRIL de 2020 e ABRIL de 2021, será descontado o valor
referente á CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SOLIDÁRIA (CNS), no mès subsequente ao de sua admissão e
seu repasse a FENATBREF se dará no mês seguinte ao desconto.

PARAGRAFO QUARTO

As guias são expedidas pela FENATIBREF, caso não receba até 5 dias antes do vencimento ou tenha
qualquer outro imprevisto solicite-as através do tel.: (31) 3586-6553ou e-mail:
secretaria@fenatibref.ora.br.

PARAGRAFO QUINTO

O desconto e o repasse a FENATBREF da importância devida pelo empregado previsto no caput desta
cláusula será de inteira responsabilidade das Instituições, sendo que a omissão institucional na efetivação
do desconto e seu respectivo repasse a FENATIBREF, fará com que a obrigação pelo pagamento da
importância se reverta à instituição, no prazo de até 1 (um) mès do vencimento, sem permissão de
desconto ou reembolso posterior do empregado.

PARÁGRAFO SEXTO

O recolhimento dos valores além dos prazos estabelecidos será acrescido de multa de 2% (dois por
cento), juros moratórias de 0,033% ao dia, sobre o valor principal conforme descrito no corpo do boleto,
impulável às Instituições.

PARÁGRAFO SÉTIMO

Fica assegurado ao empregado que não reconhecer os direitos e benefícios garantidos neste Instrumento
normativo dotado de força legal e pactuado pelos princípios que norteiam a negociação coletiva e
soberania das decisões dos empregados em assembléia, o direito de se oporão referido desconto, desde
que direta e pessoalmente a FENATIBREF e sindicatos filiados ou mediante correspondência, redigida e
manuscrita, postada individualmente por AR (Aviso de Recebimento) e enviada pelo Correio a 1
FENATIBREF até, 10 (dez) dias contados do registro da presente CGT 2020/2021 no Ministério do \
Trabalho e Empreg^S-0^mpregados(as) admitidos(as) após o registro da presente CGT 2020/2021 no \
Ministério do Tcatílího e Emprego, terão 10 (dez) dias a contar de sua admissão, para exercer o seu \
direito de se^€por ao referido desconto, e apresente junto com a oposição cópia do Contrato de Trabalho
previsto náj2àrte\ra de Trabalho e Previdência Social (CTPS), com a respectiva Instituição Empregadora
contratawéda categoria. Para os empregados afastados por motivo de doença o prazo será de 10 (dez)
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dias contados a partir de seu retorno ao trabalho. Fica advertida a Instituição de qualquer prática
atentatória à organização sindical, tais como envio de correspondências de forma coletiva, padronizadas,
que demonstram nítida interferência e intervenção nos assuntos que dizem respeito à atuação do
Sindicato e com afronta ao disposto na Convenção n" 98 da Organização Internacional do Trabalho,
incorrerá em muita conforme prevista na cláusula de Penalidades deste instrumento normativo, sem
prejuízo da Instituição responder ainda por danos materiais e morais eventualmente causados à Entidade
Sindical.

PARÁGRAFO OITAVO

Fica estipulado que o período de oposição ao referido desconto do ano de 2021, será de até 10 (dez)
dias a partirde 01 de Janeiro de 2021, nos mesmos critérios previstos no parágrafosétimo desta cláusula.

DISPOSIÇÕES GERAIS
REGRAS PARA A NEGOCIAÇÃO

CLÁUSULAQUINQUAGÉSIMAQUINTA- FORNECIMENTO DARAIS E CAGED OU GFIP

As Instituições fornecerão obrigatoriamente cópia da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais),
anualmente, do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) ou. em substituição ao
CAGED, a GFIP (Gula de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social), mensalmente, a
FENATIBREF até o dia 10 (dez) do mês da transmissão destes ao MTE - Ministério do Trabalho e
Emprego. O descumprimento desta obrigação por parte das instituições Empregadoras acarretará nas
penalidades por descumprimento de CCT, previstas neste instrumento.

Parágrafo primeiro: O descumprimento desta clausula ensejará em ressalva nas homologações dos
empregados da Instituição que não forneceu a RAIS ou CAGED/GFIP aplicando-se a respectiva multa
prevista pelo descumprimento.

Parágrafo Segundo: A RAIS e o CAGED/GFIP deverão ser encaminhados através do email:
secretaria@fenatibref.ora.br. excepcionalmente por correio ou entregue pessoalmente, na Sede da
Fenatibref, disponíveis no site: www.fenatlbref.DrQ.br.

CLÁUSULAQUINQUAGÉSIMASEXTA- NEGOCIAÇÃO DE PISO

Fica assegurado a FENATIBREF promover negociação sobre os pisos salariais previstos nesta convenção
com as Instituições que por necessidade comprovada requererem redução dos mesmos, com as
Instituições que empregam os adolescentes trabalhadores e aprendizes, bem como as demais cuja
Intenção seja a preservação e manutenção de empregos em seus diversos postos de trabalho. Esta
regulamentação será feita por Acordo Coletivo de Trabalho conforme as exigências previstas nesta CCT.

APLICAÇAO DO INSTRUMENTO COLETIVO

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA-ACORDO COLETIVO DETRABALHO

O Sindicato Interestadual das Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas reconhece como
legítimos todos os Acordos Coletivos de Trabalho celebrados em separado, entre a FENATIBREF e/ou
seus sindicatos filiados perante as Instituições, cujas peculiaridades exigirem tal situação e todos
aqueles firmados arífes do início da vigência desta Convenção Coletiva de Trabalho, estando asseguradas
todas as conquist^ obtidas nestes Acordos Coletivos, prevajecendo-as as que foram mais benéficas,
mesmo após regi^fa^sta convenção.

PARÁGRAFO^ICO: Fica assegurada para tais Acordos aaquiescência do SINIBREF - liSlTER com asua
assinatura,^é^o que odescumprimento desta cláusula tornará sem efeito oacordo coletivo.

vwM0.niIe.govbrfeisterrâs/nBdiadorí^esijmo/ResunK3V1sualizar?NrSo|icilacacFMROO8946;2O2O 26/28



24/03/2020 Mediador-E>traloCcrr\ençãoColeÜva

CLÁUSULAQUINQUAGÉSIMAOrTAVA-APLICAÇÃO DAS NORMAS E CONQUISTAS

Ficam mantidas as conquistas dos empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e
Filantrópicas do Estado do Maranhão, previstas em CCT 2020/2021 e anteriores, restando sustentada
a aplicação de todas as normas coletivas pré-existentes até a assinatura de nova norma coletiva, podendo
estas ser ampliadas em seu alcance e conteúdo, ficando vedada a supressão.

PARÁGRAFO ÚNICO

Os dispositivos da Lei 13.467/2017 (Reforma Trabalhista) que não são objeto desta CCT e que preservam
os direitos preconizados na CF/88, para serem aplicados pelas Instituições, devem ser negociados com a
FENATIBREF e SINIBREF-INTER, visando preservar a segurança jurídica das Instituições e os direitos dos
empregados.

DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO

CLÁUSULAQUINQUAGÉSIM A NONA - PENALIDADES

Em caso do não cumprimento de qualquer das cláusulas do presente instrumento normativo e/ou outros
benefícios, das obrigações de dar e fazer tais como: vale-transporíe, 13" salário, vale-alimentação,
concedidos pelo empregador em correlação com seus empregados fica este obrigado ao pagamento de
muita de 50% (cinqüenta por cento) do piso salarial da categoria em favor do empregado prejudicado.

Parágrafo primeiro: Em caso do não cumprimento de qualquer das cláusulas (desconto da
mensalidades, contribuição negociai solidária -cns, taxa negociai patronal, fornecimento da RAIS,
fornecimento do CAGED, liberação do dirigente sindical, benefício bem estar social e outros) do presente
instrumento normativo que inviabilizem e/ou interfiram na organi^ção sindical fica esta obrigada ao
pagamento de multa de 50% (cinqüenta por cento) do piso salarial da categoria multiplicado pelo numero
de empregados, em favor da Entidade Sindical prejudicada.

Parágrafo Segundo: Presume-se prejudicada a Entidade Sindical quando do descumprimento das
cláusulas previstas na presente Convenção que Inviabilizem ou Interfiram na organização sindical,
principalmente aquelas que tratem sobre benefícios concedidos a categoria e administrados pela Entidade
Sindical, bem como, aquelas que omitam informações e/ou deixem de repassar ou cumprir obrigações
legais

OUTRAS DISPOSIÇÕES

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA - FERIADO DA CATEGORIA

Fica estabelecido que • dia dos empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas será
comemorado na segunda-feira de carnaval, sendo que no ano de 2020 será no dia 24 de Fevereiro, e
no ano de 2021 será no dia 15 de Fevereiro, que será considerado feriado da categoria, para efeito d
gozo de folga deste dia como não trabalhado.

CLÁUSULASEXAGÉSIMAPRIMEIRA-COMPETÊNCIA

As partes convenentes elegem o foro da Justiça do Trabalho de Belo Horizonte para dirimir as dúvidas
decorrentes da aplicação desta Convenção Coletiva de Trabalho, bem como para julgar as Ações de
Cumprimento de suas Cláusulas e as Ações que versem sobre representatividade e recolhimento de
Contribuições Sindicais.

E, para cfoe produza seus efeitos jurídicos, a presente Convenção Coletiva de Trabalho foi lavrada em 01
(uma) via, sendo levada ao registro e arquivo junto a Superintendência Regional do Ministério do
Trabalho e Emprego.
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CLÁUSULASEXAGÉSIMASEGUNDA - PROCEDIMENTOS JUDICIAIS

Na mesma lide das ações trabalhistas individuais propostas pelos empregados, assistida gratuitamente
pela FENATIBREF, que possuem como objeto o direito a condições, benefícios e penalidades estipulados
em Instrumentos Coletivos, poderão ser requeridos os direitos que sobrevierem a FENATIBREF.

GERALDO GONÇALVES DE OLfVSRA RLHO

PRESIDENTE

FEDERACAO NACIONAL DOS EMPREGADOS EM INSTÍTUICOES BENEFICENTES , RELIGIOSAS E RLANTROPICAS -

FENATIBREF

ELAINE PEREIRA CLB\flENTE

PRESIDENTE

SINDICATO INTERESTADUAL DAS INSTÍTUICOES BENEHCENTES, REUQOSAS E RLANTROPICAS

ANEXOS

ANEXO I - ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DOS EMPREGADOS - FENATIBREF

Anexo ÍPDF)

ANEXO II - ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DAS INSTITUIÇÕES - SINIBREF
INTER

Anexo fPDF)Ane>p fPDFI

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério da Economia na
Internet, no endereço http://www.mte.gov.br.

w/M0.nite,g ci\íbr/sistenias/niediad(X/Resumo/ResurtwVísualizar?NrSolicitacao=M RíX)S946/2020 28/28


