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ACORDO COLETIVO DE TRABALHO
DATA-BASE – Novembro de 2006
Termo de Acordo Coleti vo de Trabalho que fi rmam entre si o SINDICA TO
DOS
TRA BALHA DORES
NO
SERV IÇO
P ÚBLICO
MUNICIP AL
DE
FLORIA NÓP OLIS - SINTRA SEM - enti dade si ndi cal , aqui representada por
sua presidente Rosangela Soldatell i, brasileira, sol teira, Servi dora Públ ica
Muni cipal, e a COMPA NHIA MELHORAMENTOS DA CA PITA L - COMCAP Sociedade Por Ações de Economia Mi sta, aqui representada por seu
presidente
em
exercício,
Sr.
Iri neu
Thei ss,
brasileiro,
casado,
Admini strador, nos termos abaixo:
1 - CLÁ USULA PRIMEIRA - REA JUSTE SA LA RIA L
- Fica garantido o reajuste de 100% (cem por cento) da variação do Índi ce
Naci onal de Preços ao Consumi dor (INPC) do período de 1° de novembro de
2005 a 31 de outubro de 2006, sobre o salári o base de outubro de 2006.
2 - CLÁ USULA SEGUNDA - GRA TIFICAÇÃO DE COLETA
- Fica manti da a grati ficação de col eta ao pessoal na coleta convenci onal
de l ixo, na coleta sel etiva, hospitalar e na coleta de l ixo em áreas críticas,
nas funções de motoristas e garis, no percentual de 25% (vinte e cinco por
cento) a ser apl icado sobre o piso sal arial da Empresa.
§ 1° - Os garis e motori stas contratados após 01/11/99 somente terão
direi to a grati fi cação de coleta após 01 (um) ano na função.
§ 2° - Os garis e motori stas agregarão a grati ficação de col eta nos
seguintes casos:
a) Dez anos ou mai s de servi ço i ninterrupto na função;
b) Trez e anos ou mais de servi ço intercalado na função ou;
c) Afastamento da função em virtude de aci dente de trabal ho.
3 - CLÁ USULA TERCEIRA - ALIMENTA ÇÃ O
- A Empresa compromete-se a fornecer ticket lanche no valor de R$ 8,00
(oi to reai s) e, a partir de 1° de janei ro de 2007, no valor de R$ 9,00 (nove
reai s), por dia efetivamente trabalhado e em licença aci dentári a, a todos os
empregados, dos quais serão descontados em folha de pagamento R$ 0,02
(doi s centavos de real) para cada ticket- lanche fornecido, não podendo ser
ali enado.
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§ 1º - A Empresa fornecerá alimentação de quali dade a todos os
empregados que excedam a jornada de 6 (sei s) horas diárias de trabalho
com “buffet” quente na sede da Empresa, no Setor de Transbordo e de
Tri agem no Itacorubi e no Motor- Home de Canasvieiras.
§ 2º - Fica a critério do trabalhador que não exceder a 6ª hora trabalhada o
intervalo de almoço aos sábados e jantar aos domi ngos, sendo que o
trabal hador que desej ar almoçar ou jantar neste dia terá que sol ici tar
al moço ou jantar, no iní cio da j ornada de trabalho, que será na forma de
marmi tex.
§ 3° - Nos casos excepcionai s, como: quebra de equipamento, acidentes de
trânsi to e atraso no horário final da col eta, a Empresa terá que fornecer
ali mentação, independente de haver soli citação ou não desta equi pe.
§ 4º - Na bai xa temporada e em di as de chuva, para as equi pes de coleta o
horário de al moço e jantar será cumprido no pátio do Limpú.
4 - CLÁ USULA QUA RTA - PLA NO DE SAÚDE
- A Empresa manterá Plano de Saúde Médico, H ospital ar e Laboratorial , para
os seus empregados, nos mesmos mol des do Pl ano de Saúde forneci do aos
servidores públi cos Munici pai s de Flori anópol is.
Parágrafo único - Em caso de afastamento do empregado por motivo de
saúde, a Empresa continuará pagando a parte que l he é devi da para o Pl ano
de Saúde.
5 - CLÁ USULA QUINTA - GA RANTIA DE EMP REGO
- Fi ca assegurada a garantia de emprego a todos os empregados até 31 de
outubro de 2.008.
§ 1º - Para os empregados novos contratados após 1º de novembro de 2006,
a presente cl áusul a passa a ter validade 90 (noventa) di as após a admissão
na Empresa.
§ 2º - Da presente Cláusul a ficam excl uídos os empregados demitidos pelos
motivos estabel eci dos nos Arti gos 482 e 158 da Consoli dação das Leis
Trabalhistas (CLT).
6 - CLÁ USULA SEXTA - PAGAMENTO DE SALÁRIO
- A Empresa efetuará o pagamento de salári os a todos os seus
empregados, i mpreteri velmente, até o 5º (qui nto) di a úti l de cada mês.
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§ 1º - A Empresa concederá anteci pação de sal ário até o dia 20 de cada
mês, ou no dia útil imediatamente anterior quando coincidir com sábado,
domi ngo e feriado, num percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o
salári o base do empregado.
§ 2º - No di a do pagamento e do adi antamento de sal ári o, a Empresa
assegurará, junto à i nsti tuição bancária conveniada, a presença de pessoa
quali ficada para orientar os trabal hadores nas suas operações bancárias.
§ 3º - Os convênios firmados entre a Empresa e as institui ções bancári as
para pagamento de salário não poderão onerar o empregado (saque no
caixa de uma úni ca vez a cada depósito), ressal vado o uso de produtos
bancári os por este, como cheques e cartões magnéti cos.
§ 4º - Após a constatação de erros de cál cul o que impeçam o recebi mento
de vantagens ou qual quer desconto i ndevi do do salário do empregado, a
Empresa compromete-se a reembol sá-l o no praz o máxi mo de 48 (quarenta e
oito) horas útei s.
7 - CLÁ USULA SÉTIMA - A NTECIP AÇÃ O DO 13º SALÁRIO
- Será concedida antecipação do percentual de 50% (cinqüenta por cento)
do 13º (décimo tercei ro) sal ário aos empregados que requei ram até o dia
15 (qui nz e) do mês anterior ao mês de gozo de féri as.
8 - CLÁ USULA OITAV A - INTERV ALO DE LANCHE
- O intervalo de lanche será de 20 (vi nte) mi nutos para cada turno di ário de
trabal ho, que serão computados como tempo de servi ço na j ornada di ári a
de trabal ho, a todos os empregados.
Parágrafo úni co – No caso dos trabal hadores estarem em local de difícil
acesso para compra de seu lanche diário, a Empresa liberará transporte
para a compra do mesmo.
9 - CLÁ USULA NONA - FÉRIA S PROPORCIONAIS
- Quando da rescisão contratual, as féri as proporcionai s serão pagas a
todos os empregados, independentemente do tempo de serviço ou motivo
de desligamento, exceto as di spensas por justa causa previ stas nos artigos
482 e 158 da CLT.
10 - CLÁ USULA DEZ - P RÊMIO DE FÉRIA S
- Todo empregado que não tiver falta injusti fi cada durante o período
aquisitivo de férias receberá, a tí tulo de prêmi o, 5 (ci nco) dias útei s de
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descanso, al ém das féri as a que tem direi to, goz adas conjuntamente de
uma única vez.
11 - CLÁ USULA ONZE - COMUNICA ÇÃ O DE FÉRIA S
- A concessão de férias será comunicada por escrito ao empregado, com
antecedência de, no mí ni mo, 30 (trinta) dias.
§ 1º - O empregado poderá solicitar que as féri as sejam gozadas em duas
etapas;
§ 2º - O adiantamento de salário por ocasião das férias, será descontado no
salári o subseqüente, em 01 (uma) ou 02 (duas) vezes, a critério do
empregado;
§ 3º - O Recibo de Férias será entregue ao trabalhador antes do iníci o de
seu gozo.
§ 4º - A Empresa defi ni rá cri térios e comuni cará ao SINTRASEM, para
acompanhamento e fi scal ização, sobre a concessão de férias durante a
temporada de verão.
12 - CLÁUSULA DOZE - CONTRATA ÇÃ O DE PESSOAL ATRAV ÉS DE
PRESTA DORA DE SERV IÇO.
- Fica estabel ecida, entre as partes, a proibição de contratos com empresas
locadoras de mão- de- obra e prestadoras de servi ços para execução de
qualquer atividade fi m nos serviços de li mpeza pública e servi ços de
manutenção onde a Empresa tenha empregados e estrutura para fazê- lo.
13 - CLÁ USULA TREZE - CA RGA HORÁ RIA DE TRA BA LHO
- Fica estabeleci da a jornada de trabalho de 30 (tri nta) horas semanais, 6
(sei s) horas diárias e 180 (cento e oitenta) horas/mês, esta para efeitos de
cálculos de sal ário/hora, a todos os empregados da Empresa.
§ 1º - Fi ca estabel eci da a jornada de trabalho de 220 (duzentos e vi nte)
horas/mês, para efei tos do cálculo do sal ário/hora, e 40 (quarenta) horas
semanai s, para efeitos de horas trabal hadas, para aqueles empregados que
já desenvol vi am provisoriamente até 31/10/97, com a i ncorporação de
22,22% (vi nte e doi s vírgula vinte e doi s por cento) no sal ário base dos
empregados lotados nos seguintes cargos: Gari s, Fi scal de Col eta, Auxil iar
Operacional na função de Balancei ro e Manobrista, Lavador, Auxil iar
Operacional que exerça funções na coleta de resíduos, Chapeador,
Motori sta que exerça função na coleta de resí duos ou na área operacional ,
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Mecânico I e II, Borracheiro, Frenti sta, Lubri fi cador, Portei ro, Eletrici sta,
Pi ntor, Tornei ro Mecâni co, Soldador e auxili ar de manutenção.
§ 2º - Os vigias da Empresa, por exigências de suas atividades, poderão
cumpri r jornada de trabal ho de 12 (doz e) por 36 (trinta e sei s) horas.
§ 3º - Os(as) Auxi liares Operacionais, exercendo a função de li mpez a e
varrição de rua (margari das e cravos), cumpri rão seu horári o de trabalho de
30 (trinta) horas semanai s, de segunda fei ra a sábado, de 05 horas diári as
e 180 (cento e oi tenta) horas/mês para efei tos de cálculos do sal ário/hora.
§ 4º - Os Gari s e Motoristas de coleta que permanecerem na jornada de 30
(tri nta) horas/semanai s, cumpri rão horári o de 05 (cinco) horas diárias, de
segunda feira a sábado.
§ 5º - Fica acordado que o di visor para cálculo do val or da hora normal ,
para os trabalhadores com jornada de 30 (tri nta) horas semanai s será 180
(cento e oi tenta) e para os trabalhadores com j ornada de 40 (quarenta)
horas semanai s o divisor será 220 (duz entos e vinte).
14 - CLÁ USULA QUATORZE - GRATIFICAÇÃ O P OR TEMP O DE SERV IÇO
- Todo empregado que compl etar 02 (doi s) anos de serviço na empresa ou
após a sua úl ti ma promoção, num perí odo não superior a 02 (dois) anos,
receberá gratificação de 4% (quatro por cento) sobre seu sal ári o base, sem
limites, cuj o valor constará em separado no contracheque.
§ 1° - Não contará para efei to de aqui si ção da gratificação por tempo de
serviço o tempo relati vo ao goz o da licença sem venci mentos.
§ 2° - Esta cl áusula fica fazendo parte i ntegrante do Plano de Cargos e
Salários, independentemente de termo adi ti vo no mesmo.
15 - CLÁ USULA QUINZE - A DIANTAMENTO DO SALÁRIO BENEFÍCIO
- Ao empregado em gozo de qual quer benefí ci o previdenciário, a Empresa
assegurará o pagamento do sal ário contratual, na forma de adi antamento
salari al, com desconto da contribui ção previ denci ária, sindical , ASCOM e
débi tos diversos j unto ao Sindicato, ASCOM e outros.
§ 1º - Nos casos de acidente de trabalho, com incapacidade parcial ou total,
ou auxíli o-doença, o adiantamento dar-se- á até a data do 1º pagamento
pelo INSS.
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§ 2º - O pagamento será efetuado em folha normal , sendo o desconto do
auxíli o-benefíci o do INSS deduz ido na folha subseqüente, após a
apresentação do comprovante de pagamento da Previdência.
§ 3 º - Para efei to de cálcul o do adi antamento, o sal ário contratual compõese somente do sal ário base, produti vi dade e grati ficações ajustadas,
conforme discriminação usual do contracheque.
§ 4º - A partir da vi gência do benefí cio pago pel o INSS, o contrato de
trabal ho ficará suspenso nos termos da Consoli dação das Lei s do Trabal ho –
CLT, devendo o empregado recol her diretamente ao Sindicato, ASCOM,
Seguradora, e outros se houverem, os diversos débi tos e contri buições
devidos.
§ 5º - É obrigação do empregado informar no praz o de 30 (trinta) dias, por
escrito ou com cópia do documento do INSS, a data do pri mei ro (1º)
pagamento do benefício daquel e Insti tuto, sob pena de sanção disciplinar,
além do desconto dos valores recebi dos.

16 - CLÁ USULA DEZESSEIS - BA SE DE CÁ LCULO
- Para efeitos de cálculos apli cávei s àqueles empregados admi tidos até a
data de 31.05.2001, será considerado como base de cál cul o para as
cl áusul as de GRATIFICAÇÃO DE COLETA, VALE TRANSPORTE E AUXÍLIO
CRECHE, o menor salári o da Empresa praticado em mai o de 2001, a ser
atualiz ado com percentual dos reajustes posteri ores da categoria.
17 - CLÁ USULA DEZESSETE - SEGURO DE DA NOS
- A Empresa compromete- se a fazer seguro de sua frota, para cobertura de
danos materi ai s de tercei ros.
18 - CLÁ USULA DEZOITO - PRÊMIO A SSIDUIDA DE
- Fi ca estabelecido o pagamento do prêmi o assi duidade no valor de 10%
(dez por cento) sobre o salári o base do empregado, a todos os integrantes
do quadro funcional da Empresa que não tiverem fal tas injustificadas
durante o mês.
19 - CLÁ USULA DEZENOV E - PRODUTIV IDA DE
- Sobre o salári o base será apl icado o índice de 2% (doi s por cento), pagos
mês a mês, em rubri ca própria no contracheque, a títul o de produti vidade.
20 - CLÁ USULA V INTE - A DICIONA L NOTURNO
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- Será apl icado o índice de 30% (trinta por cento) sobre o sal ário base do
empregado que tem j ornada de trabal ho entre o horári o das 20:00 horas de
um dia até as 06:00 horas do dia segui nte.
§ 1º - O empregado, na transferência de horário que provoque o
rebaixamento ou perda da grati fi cação de adicional noturno por
determi nação da chefia, doença grave ou acidente do trabal ho, que recebeu
por 2 (dois) anos ou mai s, terá automati camente agregado a sua
remuneração referida grati ficação de adici onal noturno.
§ 2° - O empregado que solicitar a transferência do perí odo noturno para o
diurno perderá o direito do adicional após 1 (um) mês da al teração do
horário.
21 - CLÁ USULA V INTE E UM - HORA S EXTRAS
- A jornada extraordi nária de trabal ho será remunerada com adicional de
100% (cem por cento).
22 - CLÁ USULA V INTE E DOIS - TRA BALHOS EM FERIADOS E EM DIA S
DE DESCANSO SEMA NA L REMUNERA DO
- As horas trabalhadas em feri ados ou em di as de descanso semanal
remunerado serão pagas com acréscimo de 150% (cento e cinquenta por
cento) sobre a hora normal .
§ 1º - Independentemente do número de horas trabalhadas, serão pagas, no
mí ni mo, 6 (sei s) horas;
§ 2º - A Empresa se compromete a não convocar os mesmos empregados,
mais de 1 (uma) vez , no mesmo mês, para trabalho extraordi nário em
feri ados ou descanso semanal remunerado.
23 - CLÁ USULA V INTE E TRÊS - LICENÇA ESP ECIA L
- Terá di rei to à l icença especi al remunerada de 30 (trinta) dias todo
empregado que, a cada decurso de 05 (ci nco) anos de exercício profi ssi onal
a contar de j ul ho de 1.988, não tiver mais que 03 (três) faltas
inj usti fi cadas.
§ 1° - A licença é al ienável, podendo ser gozada até doi s anos após o
perí odo aquisiti vo. Caso a Empresa não conceda a l icença neste período,
esta será gozada a critério do trabalhador com avi so antecipado de 30
(tri nta) di as.
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§ 2° - A l icença especial será
subseqüente ou anterior às férias.

gozada

preferenci al mente

no

mês

§ 3° - Quando ocorrer a 4ª (quarta) fal ta i njustifi cada reinici a-se um novo
perí odo aqui si tivo desta cláusul a.
§ 4° - Em caso de morte ou i nvalidez permanente, ou em caso de resci são
por aposentadoria, a l icença será paga ao empregado e/ou aos seus
herdei ros proporcional ao perí odo aqui si tivo.
24 - CLÁ USULA V INTE E QUA TRO - GRATIFICAÇÃO DE FÉRIA S P OR
TEMPO DE SERVIÇO
- Fica esti pulada, além da gratificação legal de férias, uma gratificação
especi al de férias, proporcional ao tempo de serviço do empregado, nas
seguintes condições:
a) 01 a 04 anos - 10% sobre a remuneração do empregado;
b) 05 a 09 anos - 25% sobre a remuneração do empregado e,
c) Após 10 anos - 35% sobre a remuneração do empregado.
§ 1º - O pagamento da grati fi cação será efetuada quando da concessão das
féri as regul ares;
§ 2º - Quando da resci são do contrato de trabalho entre o empregado e a
Empresa, será paga a grati fi cação na mesma proporção das féri as vencidas
e vincendas.

25 - CLÁ USULA V INTE E CINCO - LICENÇA SEM REMUNERA ÇÃ O
- A Empresa concederá li cença sem remuneração aos empregados que a
solicitarem, após 2 anos de contrato de trabal ho, i ndependentemente de
cargos e funções, nas seguintes condições:
§ 1º - Por 02 (dois) anos e prorrogável por i gual período, para aqueles
empregados que ingressarem em cursos de especial ização devidamente
comprovados.
§ 2º - Por 01 (um) ano e prorrogável por igual perí odo para tratar de
assuntos parti cul ares.
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§ 3º - A concessão de nova licença para tratar de assuntos particul ares fica
condi ci onada a carência de 6 meses, em rel ação a licença anteri ormente
concedi da, ainda que sem prorrogação.
§ 4º - O retorno do empregado será automático i ndependente do prazo em
que esti ver fora da Empresa, mediante comuni cação por escrito, com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
26 - CLÁ USULA V INTE E SEIS – RESCISÃ O CONTRATUAL
- A qui tação das verbas resci sórias de todos os empregados será efetuada
pela Empresa, na sede do SINTRASEM, sob pena de pagar salários ao
empregado até o efeti vo cumpri mento da obrigação.
§ 1º - Na comuni cação de desli gamento do empregado, diri gida a el e e ao
SINTRASEM, constará a moti vação, bem como a data e horári o para
homologação da resci são.
§ 2° - A empresa comunicará ao SINTRASEM com antecedência mí ni ma de
48 (quarenta e oi to horas), os pedidos de homologação, que ocorrerão de
segunda a sexta fei ra, das 13:00 às 15:00 horas.
§ 3º - O SINTRASEM expedirá declaração ci rcunstanciada em caso de
negativa das homol ogações.
27 - CLÁUSULA V INTE E SETE - ABONO DE FA LTA DO EMP REGA DO
ESTUDA NTE E VESTIBULANDO
- Fica assegurado o direi to de abono de fal tas aos empregados estudantes e
vesti bul andos, nos horários de provas, avisando ao empregador com a
antecedência míni ma de 48 (quarenta e oi to) horas, desde que comprove a
partici pação nas provas.
§ 1° - Fi ca assegurado o di rei to do empregado estudante reti rar- se de seu
posto de trabalho após cumpri r expedi ente contratual, para freqüentar
regularmente as aulas;
§ 2° - Fica garantido o di rei to do empregado estudante, após a constatação
da empresa dos documentos, mudar o horário de trabalho em função da
partici pação em curso fundamental , médio e superi or, onde não seja
possível a compatibi lização de horário de aula com horári o contratual de
trabal ho. Após o térmi no do curso o trabalhador deverá retornar ao horário
anteri ormente real iz ado.
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§ 3° - Fica o empregado obri gado a cumpri r toda a carga horária contratual ,
independentemente do horári o em que irá compensar, sem ônus para a
Empresa.
28 - CLÁ USULA V INTE E OITO - CURSO DE FORMAÇÃ O E
APERFEIÇOA MENTO
- A empresa se compromete em:
a) mapear até o final do ano de 2006, os trabalhadores i nteressados em se
alfabetiz ar. Di vul gará os l ocais e ou comunidades onde é fornecido curso de
alfabetiz ação pel a Prefeitura e, caso seja necessári o, organiz ará turma no
Li mpú;
b) divulgar em todos os locai s de trabalho da Comcap, com o apoio da
Prefeitura, os horári os e l ocais onde é forneci do cursos de ensino
fundamental e alfabetiz ação para Jovens e Adul tos, al ém de divulgar
também os locais onde é fornecido curso de ensino médio gratuí to.
c) viabiliz ar vagas aos trabal hadores da Comcap nos cursos forneci dos pela
Assessoria de Desenvol vi mento Humano d a Prefeitura aos funcionários da
Prefeitura como informáti ca, inglês, outros.
29 - CLÁ USULA V INTE E NOV E - DISPENSA DO LOCAL DE TRA BA LHO
- Quando o trabalhador não apresentar condições físicas adequadas para o
desenvol vi mento das ativi dades, a COMCAP permitirá que o mesmo
permaneça na Empresa para o atendi mento médi co e, na ausênci a deste,
permi tirá que o empregado se ausente para que possa procurar
atendi mento ambulatori al externo, medi ante prévi a autori zação da chefia e
subseqüente retorno com atestado de compareci mento à consulta médi ca.
30 - CLÁ USULA TRINTA - COMP ROV ANTE DE PAGA MENTOS
- A Empresa fornecerá, antes do pagamento, comprovante sal arial
di scri mi nando: as verbas componentes da remuneração; os descontos
efetuados; e o val or a ser recolhido ao FGTS.
31 - CLÁ USULA TRINTA E UM - CARTA DE A PRESENTA ÇÃ O
- A empresa fornecerá carta de apresentação a todo empregado desl igado
do quadro de pessoal , quando soli citada.
32 - CLÁ USULA TRINTA E DOIS - COMP OSIÇÃ O DE
ROTEIROS
- A empresa manterá as equipes de col eta da seguinte forma:

EQUIP ES

E
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a) Domi cili ar: 04 (quatro) garis por equi pe na alta temporada (15/12 a
15/03) e no mínimo 03 (três) na baixa temporada. Os gari s reservas só
poderão ser uti liz ados nas funções previstas no Pl ano de Cargos e Salários;
b) Seletiva: 03 (três) gari s por equipe;
c) Col eta hospital ar: 02 (dois) gari s equipados de acordo com as normas de
segurança pertinentes a trabalho especi al e de al to ri sco.
33 - CLÁ USULA TRINTA E TRÊS - CONCLUSÃ O DE TA REFA S
- As equipes de coleta de l ixo convencional ou sel etiva que concluí rem suas
tarefas antes do término da jornada contratual, ficarão di spensadas do
restante do período, sem prejuízo do salári o e dos adi cionais a que têm
direi to.
Parágrafo Único - Em caso de necessidade de concl usão de serviços
(rotei ro), será manti do o horário contratual de trabalho.
34 - CLÁ USULA TRINTA E QUA TRO - ABRIGOS DESCENTRALIZA DOS
- Os módulos que abriguem trabalhadores operaci onais localizados fora da
Empresa, inclusi ve os praiei ros, deverão ser construídos em al venaria, ou
outro materi al si mi lar, contendo pia, vaso sanitário, armári os e chuvei ros,
bebedouros, em l ocais mantidos com asseio.
35 - CLÁ USULA TRINTA E CINCO - A UXÍLIO CRECHE
- A Empresa pagará às empregadas e ao empregado com a guarda j udicial
dos fil hos, para cada fil ho menor de 84 (oitenta e quatro) meses, a
importânci a de 30% (tri nta por cento) sobre o pi so sal arial da Empresa, a
titul o de auxíli o creche.
Parágrafo único - O pagamento
contracheque no salári o do mês.

será

efetuado

e

di scri mi nado

em

36 - CLÁUSULA TRINTA E SEIS - INDENIZA ÇÃ O COMPLEMENTA R
CORRESP ONDENTE A SEGURO DE V IDA E AUXÍLIO FUNERA L
- Em caso de morte, invalidez , perda de membro, ou l esões i rreversí veis,
ocorrido no exercí ci o da função ou no horário de trabal ho, e que incapacitar
para o exercíci o da função, a Empresa garanti rá ao empregado,
independentemente de cargo ou função, ou aos seus herdei ros, uma
indenização complementar a i mportância j á paga pela FUMPRESC, até
totaliz ar 50 (cinqüenta) salários mí ni mos naci onal, vigentes no mês do
pagamento.
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§ 1º - Em caso de óbito do empregado, a Empresa pagará o valor
equival ente a 06 (sei s) salários mí ni mos naci onal, a tí tul o de auxíli o
funeral ;
§ 2º - Os pagamentos serão efetuados até 30 (trinta) di as após o ocorrido,
medi ante apresentação de documentos legais pertinentes.
37 - CLÁ USULA TRINTA E SETE - VALE-TRANSP ORTE
- A Empresa fornecerá val e transporte a todos os empregados, por di a
efetivamente trabalhado, ou em gozo de li cença por acidente de trabal ho,
até o dia 30 (tri nta) de cada mês, com i senção de qual quer desconto, em
razão deste di reito, aos empregados que percebam até 03 (três) pisos
salari ais da Empresa.
38
CLÁ USULA
TRINTA
E
OITO
SUP LEMENTA ÇÃ O
DE
AP OSENTADORIA
- A Empresa compromete- se a repassar à FUMPRESC, conforme contrato, até
o 13° (décimo terceiro) dia úti l, 7,42% (sete ví rgula quarenta e doi s por
cento) i nci dente sobre a remuneração do empregado, para os partici pantes
ativos do FU MPRESC.
39 - CLÁ USULA TRINTA E NOVE - INSA LUBRIDA DE
Fi ca estabel ecido a obrigatori edade do pagamento do adi cional de
insalubri dade aos empregados da empresa, no efeti vo exercí ci o das
atividades insal ubres, de acordo com laudo da perí cia técni ca, homologado
pelo SESMT, j á registrado na DRT, que fará parte deste acordo coleti vo de
trabal ho.
40 - CLÁ USULA QUARENTA - SEGURANÇA E SA ÚDE
- A Empresa fornecerá aos empregados gratuitamente, no mí ni mo, 03 (três)
conjuntos de uni formes, de acordo com as condições cli máti cas, inclusi ve
calçados e agasal ho adequados à função.
§ 1º - No caso de trabalho externo em di as de chuva, a Empresa fornecerá
equipamentos necessári os e que sejam impermeávei s.
§ 2º - De acordo com a atividade exerci da, a Empresa deverá fornecer 03
(três) conjuntos de uniformes, em conformidade com parecer prévi o do
SESMT.
§ 3º - Os empregados da Di vi são de Manutenção receberão 03 (três)
conjuntos de uniformes para o desenvol vimento de suas ati vidades;
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§ 4º - Os ôni bus para transporte de trabal hadores terão separação segura
entre estes e os equipamentos e ferramentas e serão dotados de banheiros.
§ 5º - A Empresa garantirá na real iz ação anual dos exames periódicos,
exames de sangue, urina, fez es, audi ometria e eletrocardiograma, a critério
do médi co do trabal ho.
41 - CLÁUSULA QUA RENTA E UM - TREINAMENTO E SEGURANÇA NO
TRA BA LHO
- A Empresa formará, através do SESMT e dos respecti vos Departamentos,
equipes de monitores com seus próprios trabalhadores, com o apoio da área
técnica de segurança do trabalho.
§ 1º - A Empresa terá 30 (trinta) di as, a parti r da vigência do presente
acordo, para i mpl antar as equipes de trei namento, dando pri oridade às
áreas operacionai s da Empresa (l impeza públi ca e coleta de resíduos).
§ 2° - Todos os novos trabal hadores concursados serão treinados e
acompanhados por essas equipes de trei namento, no mínimo nos primei ros
90 (noventa) dias, com aulas práti cas e teóri cas.
§ 3º - Todos os trabalhadores envol vi dos nesse treinamento como
moni tores, serão convi dados a parti cipar em caráter voluntári o, sendo as
atividades dentro da jornada normal de trabalho.
§ 4° - Além dos novos trabalhadores contratados, a COMCAP fornecerá
cursos, teóri co e práti co, em Saúde e Segurança para os demai s
trabal hadores, de todos os setores.
§ 5º - Em dias de chuva, haverá ativi dade de formação em saúde e
segurança do trabal ho aos trabalhadores da capina.
42 - CLÁ USULA QUA RENTA E DOIS - DO A CIDENTE DE TRA BA LHO E DA
DOENÇA P ROFISSIONA L
- O trabal hador que retornar à Empresa após acidente de trabal ho, em caso
de readaptação ou não, não terá qualquer prej uíz o financei ro em virtude de
alteração de função ou horári o.
43 – CLÁ USULA QUA RENTA E TRÊS - E. P. I. (EQUIP A MENTO DE
PROTEÇÃO INDIV IDUA L)
- A COMCAP avali ará a qualidade dos E.P.I. (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO
INDIVIDU AL), para garanti r condições de trabalho que não prejudiquem a
saúde dos trabal hadores.
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§ 1º - Os equi pamentos e uni formes deverão ser testados pelos própri os
trabal hadores, por um perí odo anterior à compra pela COMCAP.
§ 2° - A COMCAP fornecerá bl oqueador sol ar de quali dade assegurada por
dermatologistas, cami seta com sinali zação para uso em trânsito, caneleiras
que ultrapassem a altura do j oel ho, avental e vi seira de quali dade para
oferecer segurança no servi ço.
§ 3° - A COMCAP equipará imediatamente todos os veículos de coleta com
ilumi nação da concha, si nal iz ação sonora de ré, alarme de emergência para
comuni cação dos gari s com motori sta e terceiro espelho retrovi sor.
44 – CLÁ USULA QUA RENTA E QUA TRO – PROCEDIMENTOS DE
SEGURA NÇA
- A COMCAP garantirá para os trabalhos em ruas, rodovias e via expressa a
si naliz ação padrão, bem como, proteção da Polí cia Rodovi ária sol icitada
ofici al mente pel a Empresa.
§ 1º - As trabalhadoras gestantes estão li beradas do uni forme e as demai s
empregadas poderão optar entre a calça com elástico ou jardi neira, e entre
o boné ou chapéu de pal ha.
§ 2º - Os EPI’s e EPC's serão substituídos sempre que apresentarem ri scos à
segurança aos empregados, desgastes naturai s de uso ou defeitos de
fabricação.
§ 3º - Os uniformes e EPI's recebidos pelo trabal hador deverão ser
devol vi dos à Empresa, na ocasião da resci são do contrato de trabalho, sob
pena de desconto equi valente a 100% (cem por cento) da importânci a
despendida com a aquisição do uni forme.
§ 4º - A Empresa assegurará o cumprimento imediato das sugestões para
solução e regul ari zação das condições i nsalubres e inseguras de trabal ho
apontadas pel os profi ssi onais do SESMT da empresa, quando possível .
§ 5º - A Empresa compromete- se a fornecer bermudas e j ardineiras curtas
aos empregados(as) que desejarem usá- las no período de veranei o, desde
que não contrari em as determi nações do SESMT da Empresa.
§ 6º - A Empresa assegurará estoque mí ni mo de 20% (vinte por cento) da
médi a de consumo de EPI no Al moxari fado, para que não ocorra fal ta do
mesmo para reposição, quando necessário.
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45 - CLÁ USULA QUARENTA E CINCO - C I P A
- O Presi dente da Comi ssão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabal ho
será o mais votado entre os trabal hadores da COMCAP.
§ 1 º - O SINTRASEM indicará um representante que participará da comi ssão
que organizará as elei ções da CIPA.
§ 2° - Será permi tida a presença, e acompanhamento, dos diretores do
SINTRASEM em todas as fases de eleição, campanha e apuração de votos da
CIPA.
§ 3º - No treinamento para os membros da CIPA, titulares e suplentes,
estarão contempladas noções sobre doenças sexual mente transmissívei s e
medi das de prevenção, além do que di spõe o i tem 5.33, al íneas “a” a “g”,
na NR-5.
§ 4º - O trei namento para os membros da CIPA, titul ares e supl entes, que
será mini strado pelo SESMT, terá carga horária de, no mínimo, 20 horas e
será mi ni strado em horário de trabal ho, al ém de mai s 4 (quatro) horas
ini nterruptas que ficarão i ntegralmente a cargo do SINTRASEM.
§ 5 º - A CIPA poderá sol ici tar à Di retoria da COMCAP l iberação das funções
profissi onai s de seus membros por perí odos a serem negociados, mediante
justificati va para partici parem de atividades li gadas às suas funções.
46 - CLÁ USULA QUARENTA E SEIS - DEP ENDENTE COM DEFICIÊNCIA
- Para os empregados com filhos(as) ou cônjuges com defi ciência física ou
mental, comprovados medi ante atestado ou laudo médico, com parecer da
Assi stente Soci al, fica assegurado a i mportânci a pecuniária de 1/2 sal ário
mí ni mo nacional mensal , a tí tulo de auxíl io a dependente defici ente, pago
junto com o sal ário mensal.
Parágrafo Ú nico - Fica garanti do aos empregados com filhos ou cônjuge com
defi ciência fí si ca ou mental as faltas justi ficadas para tratamento médico
de urgência de seu dependente, sem perda sal arial , medi ante avaliação da
assi stente social da COMCAP.
47 - CLÁ USULA QUARENTA E SETE - READA PTAÇÃO
- A Empresa compromete- se a auxili ar o empregado, i ndependentemente de
cargo e função, na sua readaptação na Empresa quando do retorno de
afastamento por acidente de trabal ho ou auxí lio doença, li mi tando ao
número de vagas esti puladas no novo Plano de Cargos e Salários, quando
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homologado na DRT, tendo como li mite 5% (cinco por cento) do número
total de empregados da COMCAP.
Parágrafo Ú nico - A Comcap dará conti nui dade ao programa cujo obj etivo
consi ste em dialogar com cada trabalhador readaptado, buscando encontrar
nova atividade levando em consi deração sua formação profi ssional,
motivação para nova função e adequação ao local de trabalho.
48 - CLÁ USULA QUA RENTA E OITO - DEP ENDENTES DE ÁLCOOL E
OUTROS
- A Empresa encami nhará seus empregados dependentes de substâncias
psicoativas para tratamento junto à U niversi dade Federal de Santa
Catari na, ou em outros órgãos ou enti dades públi cas especializ adas neste
tipo de tratamento, conforme programa exi stente, cuj a substitui ção
dependerá de dar conhecimento ao SINTRASEM, e com acompanhamento da
comi ssão de prevenção.
49 - CLÁ USULA QUARENTA E NOV E – REV ISÃO DO LAUDO DE
INSA LUBRIDA DE E P ERICULOSIDA DE
- A Empresa revisará os l audos de insalubri dade e peri culosidade que
tiveram redução do percentual de i nsal ubridade com acompanhamento do
Sintrasem em todas as sua fases de desenvol vi mento.
50 - CLÁ USULA CINQUENTA - DATA BASE
- A data base da categori a é 1º de novembro.

51 - CLÁ USULA CINQUENTA E UM - REGULA MENTO DE P ESSOA L
- Qualquer proposta de al teração no regul amento de pessoal será
comuni cado antecipadamente ao SINTRASEM, que partici pará dos estudos e
de eventuai s mudanças.
52 - CLÁ USULA CINQUENTA E DOIS - MURA IS NO LOCAL DE TRA BA LHO
- A Empresa garantirá a uti lização dos murais para fi xação de comuni cados
do SINTRASEM e da Associ ação Recreativa de Funci onári os da COMCAP ASCOM.
53 - CLÁ USULA CINQUENTA E TRÊS - RESOLUÇÃ O DE DIRETO RIA (RD)
- Todas as resol uções deverão ser afixadas nos murai s da Empresa, nos
principais l ocais de trabal ho, para conheci mento de todos os empregados.
Parágrafo úni co - A Empresa repassará cópi a da RD para o SINTRASEM,
quando solicitada.
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54 - CLÁ USULA CINQUENTA E QUATRO - MENSA LIDADES E CONVÊNIOS
- A Empresa descontará dos empregados, a critério e mediante comuni cação
do
SINTRASEM,
os
val ores
relati vos
às
contribuições
sindicai s
(mensal idades/anui dades) e convêni os, devendo ser repassados até o 5°
(quinto) dia útil após a data do efetivo desconto.
Parágrafo Ú nico - Após o 10° (décimo) dia a Empresa pagará multa de 1%
(um por cento), mai s juros e correção diária pelo INPC sobre o montante
acumul ado, em favor do SINTRASEM.
55 - CLÁ USULA CINQUENTA E CINCO - DOCUMENTOS
- Mensalmente, a Empresa repassará ao SINTRASEM, com gratuidade, desde
que requeridos pelo SINTRASEM, os segui ntes documentos:
a) Resumo da folha de pagamento do mês anterior, incl usi ve por eventos;
b) Relação dos empregados da Empresa, contendo nome, classi fi cação,
cargo, data de admi ssão e i dade;
c) Rel atóri os de repasses
fortal ecimento si ndical ;

de

convêni os,

contribuição

e

taxa

de

d) Val or de grati fi cação de gerência e outras funções grati ficadas e o nome
dos seus ti tulares.
e) Comprovante de pagamento à FU MPRESC.
f) Demai s documentos, tai s como rel atórios das comi ssões de anál ise de
acidentes, de avali ação di sciplinar e sindicância.
56 - CLÁ USULA CINQUENTA E SEIS - DIRIGENTES SINDICAIS
- A Empresa l iberará 04 (quatro) di ri gentes si ndi cais ou delegados sindicai s,
ao SINTRASEM para o exercí ci o do mandato e das ati vidades si ndi cais, sem
prej uíz o da respecti va remuneração e direitos, previ stos neste acordo ou no
Pl ano de Cargos e Salári os ou outros que venham a ser adqui ri dos pel a
categoria profissional em que eles esti verem enquadrados.
§ 1º - A Empresa l iberará 1 (um) dirigente si ndical do SINTRASEM, além dos
mencionados no caput para o exercício do mandato e das ati vidades
si ndicais em enti dade sindical superior, sem prejuíz o da respectiva
remuneração e direitos, previ stos neste acordo ou no Plano de Cargos e
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Salários ou outros que venham a ser adqui ridos pela categoria profissi onal
em que el es esti verem enquadrados, sendo este sem ônus para a Empresa.
§ 2º - A liberação se dará automati camente após a comuni cação da
enti dade si ndical através de ofí cio enviado a Empresa.
57 - CLÁ USULA CINQUENTA E SETE - DELEGA DOS SINDICAIS
- Fi ca garanti do o apoio nas áreas fí sicas e de pessoal da Empresa para
eleição dos del egados si ndicai s, representativos da categoria em número de
10 (dez), pel o prazo deste acordo. O processo el eitoral será promovido pel o
SINTRASEM, comunicando posteriormente o resultado el ei toral à empresa
através de ofício.
§ 1º - Cada del egado será li berado automaticamente 15 (qui nze) di as por
ano, medi ante convocação da entidade si ndical, com comuni cação prévia à
Empresa. No caso do del egado exercer a função de motori sta II, será
comuni cado à Empresa com antecedência mí ni ma de 36 (trinta e seis)
horas.
§ 2º - Fica garantida a liberação de 01 (um) dirigente para ASCOM Associação Recreativa Funcionários COMCAP, um dia da semana, de
segunda
a
sexta
feira,
para
desenvolvi mento
das
atividades
admi ni strativas.
58 - CLÁ USULA CINQUENTA E OITO – COMISSÃO DISCIP LINA R
- Será garanti do que o SINTRASEM participará nas reuni ões da Comi ssão
Di sci pli nar com 2 (doi s) membros da sua Di retoria ou representantes
indicados, com di rei to a voz e voto.
Parágrafo Ú nico - O Presidente do Conselho Disci pl inar cientificará os
demai s membros da reunião, com 48 horas de antecedênci a.
59 - CLÁ USULA CINQUENTA E NOV E - ASSÉDIO MORA L, SEXUA L E
DISCRIMINA ÇÃO RA CIA L.
- A Empresa adotará todas as provi dênci as no sentido de preveni r a prática
de Assédio Moral, Sexual e Discriminação Raci al nos l ocais de trabalho por
compreender a gravidade destas formas de viol ência contra os
trabal hadores, e no praz o de 90 di as, a parti r da assinatura do presente
acordo, tomará as seguintes providênci as:
§ 1º - Viabil izará a instituição de reuniões, sempre que necessário, nos
locai s de trabal ho para que se aprimore o trabalho em equipe, as relações
de trabal ho e a compreensão das disti ntas funções que cada cargo executa;

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE FPOLIS

-SINTRASEMR. Nunes Machado, 94 - Edf. Tiradentes - 7º andar - CEP 88010-460 - CGC 80 674 567/0001-82
Fone/Fax: 3223-4149 - e-mail – diretoria@sintrasem.org.br – HP – www.sintrasem.org.br

§ 2º - Conti nuará fiscali zando e instaurando processo admi ni strati vo para
averiguação e tomada de provi dênci as frente a todas as denúncias
expressas e identificadas de Assédi o Moral, Sexual e Di scriminação Raci al
nas relações de trabalho.
§ 3º - Promoverá pal estras de esclareci mentos com o obj etivo de coibir
Assédi o Moral, Sexual e Discri mi nação Racial a todos que tem cargo com
função de coordenação. .
§ 4º - A Empresa assegurará todas as prerrogati vas Consti tucionai s e l egais
ao trabalhador que venha a testemunhar ou relatar caso de Assédio Moral ,
Sexual ou Di scri mi nação Raci al.
§ 5º - A Empresa buscará viabili zar j unto a Secretaria de Administração da
PMF a formação em Admi ni stração de Recursos Humanos para os
trabal hadores que exerçam cargo gerenci al ou chefes de equipe e
encarregados.
60 - CLÁ USULA SESSENTA - CONCURSO P ÚBLICO
- A COMCAP providenci ará estudos obj etivando especificar as necessi dades
de pessoal nas áreas operacional e admi ni strati va a fi m de, até o final do
ano de 2007, real izar concurso públ ico vi sando melhorar as condições de
trabal ho necessárias ao bom funcionamento de todos os serviços prestados.
61 - CLÁ USULA SESSENTA E UM - PENA LIDA DES
- Fi ca estabel eci da a mul ta de 2% (doi s por cento) do salário base do
empregado por infração no caso de descumpri mento das cláusulas deste
acordo, a ser reverti da para o trabalhador l esado.
62- CLÁUSULA SESSENTA E DOIS – VIGÊNCIA
- As cl áusulas REAJUSTE SA LA RIAL e ALIMENTAÇÃO aqui acordadas ,
terão i nício e eficácia em 1° de novembro de 2006 e vigorarão até 31
de outubro de 2007 e as cláusul as, GRA TIFICAÇÃO DE COLETA;
PLANO DE SA ÚDE; GARANTIA DE EMP REGO; P AGA MENTO DE
SA LÁ RIO; ANTECIPA ÇÃ O DO 13º SA LÁ RIO; INTERVA LO DE
LANCHE;
FÉRIAS
PROP ORCIONAIS;
P RÊMIO
DE
FÉRIA S;
COMUNICA ÇÃ O DE FÉRIAS; CONTRATAÇÃO DE PESSOAL A TRA VÉS
DE P RESTA DORA DE SERVIÇO; CARGA HORÁ RIA DE TRABALHO;
GRATIFICAÇÃO P OR TEMP O DE SERV IÇO; ADIANTA MENTO DO
SA LÁ RIO BENEFÍCIO; BA SE DE CÁ LCULO; SEGURO DE DANOS;
PRÊMIO ASSIDUIDA DE; P RODUTIV IDADE; ADICIONAL NOTURNO;
HORAS EXTRA S; TRA BA LHOS EM FERIADOS E EM DIAS DE

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE FPOLIS
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DESCA NSO
SEMA NA L
REMUNERA DO;
LICENÇA
ESPECIA L;
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIA S P OR TEMP O DE SERVIÇO; LICENÇA SEM
REMUNERA ÇÃO; RESCISÃ O CONTRATUAL; ABONO DE FALTA DO
EMP REGA DO
ESTUDA NTE
E
V ESTIBULA NDO;
CURSO
DE
FORMA ÇÃ O E A PERFEIÇOA MENTO; DISP ENSA DO LOCA L DE
TRA BA LHO;
COMP ROV A NTE
DE
PAGAMENTOS;
CARTA
DE
AP RESENTA ÇÃO;
COMPOSIÇÃO
DE
EQUIPES
E
ROTEIROS;
CONCLUSÃO
DE
TA REFA S;
A BRIGOS
DESCENTRA LIZA DOS;
AUXÍLIO
CRECHE;
INDENIZAÇÃO
COMPLEMENTAR
CORRESP ONDENTE A SEGURO DE VIDA E A UXÍLIO FUNERA L;
VA LE-TRA NSPORTE;
SUP LEMENTA ÇÃ O
DE
AP OSENTADORIA ;
INSA LUBRIDA DE;
SEGURA NÇA
E
SAÚDE;
TREINA MENTO
E
SEGURA NÇA NO TRA BALHO; DO ACIDENTE DE TRABALHO E DA
DOENÇA PROFISSIONAL; E. P. I. (EQUIPA MENTO DE P ROTEÇÃ O
INDIV IDUAL); P ROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ; C I P A ;
DEP ENDENTE COM DEFICIÊNCIA; REA DAP TA ÇÃ O; DEP ENDENTES
DE ÁLCOOL E OUTROS; REV ISÃO DO LAUDO INSALUBRIDADE E
PERICULOSIDA DE; DATA BASE; REGULA MENTO DE P ESSOA L;
MURA IS NO LOCA L DE TRABALHO; RESOLUÇÃO DE DIRETORIA;
MENSA LIDADES
E
CONVÊNIOS;
DOCUMENTOS;
DIRIGENTES
SINDICA IS; DELEGA DOS SINDICAIS; COMISSÃ O DISCIP LINA R;
ASSÉDIO MORA L, SEXUAL E DISCRIMINA ÇÃ O RA CIAL; CONCURSO
PÚBLICO e P ENALIDA DES, terão iní cio e efi cácia em 1° de novembro
de 2006 e vi gorarão até 31 de outubro de 2008.
Florian ópolis, 04 de Ou tu bro de 2006.

Rosângela Soldatelli
CPF 613.536.479-00
P residente do
SINTRA SEM

Irineu Th eiss
CP F 076.883.269- 15
P residente da COMCAP
Em exercício

