
SINDlCATO DOS TRAB EM EMPRESAS E SERV PUBLlCOS E PRIV ADOS, DE INF E INTERNET, E
SIMILARES, DO EST RIO DE JANEIRO, CNPJ n. 29.183.91010001-39, neste ato representado (a) por seu
Membro de Diretoria Colegiada, Sr(a). NELlANA SOARES DOS SANTOS, CPF n. 054.692.497-27, por
seu Membro de Diretoria Colegiada, Sr(a). SERGIO DA SILVA BARROS, CPF n. 095.651.757-91, por seu
Membro de Diretoria Colegiada, Sr(a). MARCIO DINIZ GOMES, CPF n. 603.684.387-91 e por seu
Procurador, Sr(a). RICARDO BASILE DE ALMEIDA, CPF n. 028.136.647-07;
E
SINDICATO DAS EMPRESAS DE INFORMATICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CNPJ n.
31.603.145/0001-00, neste ato representado (a) por seu Presidente, Sr(a). BENITO LEOPOLDO DlAZ
PARET, CPF n. 022.278.787-20 e por seu Procurador, Sr(a). ANTONIO CARLOS BATISTA DA COSTA,
CPF n. 374.249.717-00;

celebram a presente CONVEN<;:;AO COLETIV A DE TRABALHO, estipulando as condi~5es de trabalho
previstas nas clausulas seguintes:

As partes fixam a vigencia da presente Conven~ao Coletiva de Trabalho no periodo de lOde setembro de
201 I a 31 de agosto de 2013 e a data-base da categoria em lOde setembro.

A presente Conven~ao Coletiva de Trabalho abrangera a(s) categoria(s) das empresas prestadoras de
servi~os ou de mao de obra, de qualquer natureza, ligadas it area de informatica, incluindo-se as que
mantiverem contratos de terceiriza~ao para presta~ao de servi~os relacionados it categoria; bem como
aos empregados representados pelos Sindicatos convenentes em todo 0 Estado do Rio de Janeiro,
ajustando as condi~oes a seguir elencadas, com abrangencia territorial em RJ.

A partir de lOde setembro de 2011, nao poderao ser praticados nas empresas do setor, salarios inferiores aos
pisos abaixo relacionados:
a) Atividade meio: R$ 630,00 (salario mes)
Piso minimo profissional:
a) Digitador: R$ 785,28 (salario mes)
b) Tecnico Profissional de Informatica: R$ 849,20 (salario mes)
c) Analista de Sistemas: R$ 1.289,25 (salario mes)
d) Instrutor de Informatica: R$ 8,70 (hora aula)
§ 1°: Os pisos referenciados no caput desta clausula equivalem a jomada normal de cada fun~ao. Jornadas
reduzidas terao seus pisos reduzidos proporcionalmente, observando-se os termos da lei.
§ 2°: 0 piso salarial de atividade meio sera aplicavel tao somente aos empregados que exer~am atividades
de apoio e administrativa, tais como: assistente/auxiliar administrativo, secretaria, copeira, servente, vigia,
office-boy, almoxarife, auxiliar de produ~ao e congeneres; assim como servi~os tecnicos diferenciados
daqueles entendidos como digitador ou tecnico profissional de informatica, que para sua execu~ao, necessite
de orienta~ao de urn tecnico, compreendido como atividade-meio da empresa.
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de dados atraves de digitac;:ao e/ou redigitac;:ao em equipamentos de informatica, em que 0 mesmo
permanec;:a durante toda a sua jornada de trabalho, nas respectivas tarefas.

~ § 4°: Entende-se por tl~cnico profissional de informatica, 0 trabalhador que exerc;:afunc;:aona qual haja uso
de conhecimento e/ou de tecnologia da informac;:ao, diretamente ligada as atividades fim da empresa, quais
sejam: desenvolvimento, licenciamento e suporte de software, atendimento telef6nico de suporte a software
(analista de suporte), manutenc;:ao tecnica de hardware, treinamento em informatica, consultoria tecnica em
informatica, processamento de dados, provimento de acesso, conteu.do ou aplicac;:ao de internet, servic;:os
tecnicos correlatos baseados em tecnologia da informac;:ao, bem como aqueles efetivados em urnas
eletr6nicas, com a retirada da memoria do flash interno, fazendo a limpeza da urna, manutenc;:ao destas,
substituic;:ao de pec;:adanificada, e trabalhando no sistema operacional incluindo data e hora.
§ 5°: Entende-se por analista de sistemas, 0 trabalhador que exerc;:a func;:ao na qual especifique e/ou
desenvolva projetos de tecnologia da informac;:ao, possuindo curso superior especifico completo.
§ 6°: Entende-se por Instrutor de Informatica aquele que possua qualificac;:ao profissional e rninistre aulas
especificas em cursos de informatica. 0 salario aula descrito na alinea "d" acima, compreende a hora
composta de 60 (sessenta) minutos. E facultado as empresas, a contratac;:ao por prazo determinado, nos
termos da Lei 9601/98, independentemente da previsao do artigo 443, § 2° da CLT. Nesta modalidade de
contratac;:ao, caso haja rescisao antecipada do contrato por qualquer das partes, sera devido pela parte que
promover a rescisao indenizac;:ao equivalente a 10% (dez por cento) dos salarios a que teria direito 0
empregado ate 0 termino do contrato.
§ 7°: Independentemente da denomina9ao do cargo e/ou func;:aoocupado, a todos os trabalhadores alocados
nos clientes da empresa, que por forc;:ade contratos de terceirizac;:ao ou prestac;:ao de servic;:osem bancos ou
qualquer outro ambiente de instituic;:ao fmanceira no Estado do Rio de Janeiro, desenvolvam Servi90S de
tratamento de documentos oriundos de envelopes do caixa rapido; tratamento de irnagens; malotes de
clientes; digitac;:ao de documentos nao capturados pelo sistema de automac;:ao bancaria, cheques e cadastro
de contas; conferencia de listagens; manuseio e arquivamento de documentos, nao podera ser aplicado piso
salarial inferior ao de Tecnico Profissional de Informatica estabelecido no caput da presente clausula,
respeitada a carga horaria do contratante (tomador de servic;:os) e a legislac;:ao ordinaria vigente.
§ 8°: Aos empregados citados no paragrafo anterior, as empresas ajustarao 0 pagamento de salario por hora,
diaria ou mes, tendo por base os respectivos pisos normativos fixados na presente clausula ou por seus
proprios salarios, observadas as proporcionalidades das cargas horarias laboradas.

A partir de 1° de setembro de 2011, os salarios-basicos serao reajustados no percentual de 7,6% (Sete
Inteiros e Seis Decimos) sobre os salarios-basicos praticados a partir de lOde setembro de 2010.
§ 1°: Para os trabalhadores que ingressaram entre outubro de 2010 e agosto de 2011, os salarios de ingresso
deverao ser reajustados de forma pro-rata, aplicando-se os seguintes indices:
Ingresso no mes de setembro/2010 7,6%
Ingresso no mes de outubro/20 10 6,97%
Ingresso no mes de novembro/2010 6,34%
Ingresso no mes de dezembro/2010 5,71%
Ingresso no mes de janeiro/2011 5,08%
Ingresso no mes de fevereiro/2011 4,45%
Ingresso no mes de marc;:0/2011 3,82%
Ingresso no mes de abriV2011 3,19%
Ingresso no mes de maio/2011 2,56%
Ingresso no mes de junho/2011 1,93%
Ingresso no mes de julho/2011 1,30%
Ingresso no mes de agosto/2011 0,67%
§ 2": Considera-se para 0 calculo apresentado no paragrafo primeiro acirna, 0 mes irnediatamente posterior
ao ingresso do empregado, quando esse tiver ocorrido apos 0 dia 16 (dezesseis), nos meses de 30 dias e apos
o dia 17 (dezessete), nos meses de 31 dias.
§ 3°: Serao compensadas do conjunto dos indices de reajuste defmidos nesta Clausula, todas as antecipac;:oes
salariais espontfuleas, com excec;:ao dos aumentos decorrentes de promoc;:ao, transferencia, equiparac;:ao
salarial, implemento de idade, termino de aprendizagem e Plano de Cargos, nos termos da Instruc;:ao
Normativa n° 1 do C. TST.



o passivo gerado sera pago da seguinte forma:
§ 1°: As empresas pagarao as diferenyas do reajuste salarial, bem como dos pisos na folha de outubro de
2011.
§ 2": As empresas pagarao as diferenyas do auxilio refeiyao ate a folha de pagamento de novembro de 2011.
§ 3°: Quando ocorrer dernissao antes da quitayao dos passivos previ~tos na presente, a mesma se dara por
ocasiao da homologayao da demissao.

Para os empregados admitidos ate 31 de dezembro de 2011, as empresas poderao pagar metade da
gratificayao de Natal (do ana de 2012) ate 0 ultimo dia util de junho de 2012, tomando-se como base 0

salario de junho, salvo se 0 empregado ja tiver recebido tal verba por ocasiao do gozo de ferias ou em
circunstancias que Ihe forem mais favoraveis.

Paragrafo Unico: A regra descrita no caput sera aplicavel tambem para a gratificayao de natal do ana de
2013, que podera ser paga ate 0 ultimo dia util de junho de 2013.

As horas extraordinarias serao remuneradas com adicional de 50% (cinquenta por cento), sobre a hora
normal, durante a semana e 100% (cern por cento) nos domingos e feriados, a partir do dep6sito da presente
convenyao.
§ 1°: Nao sera devido 0 pagamento de horas extras quando 0 excesso de horas de trabalho em urn dia for
compensado pela correspondente diminuiyao em outro dia, de maneira que nao exceda, no periodo maximo
de urn ano, a soma das jomadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado 0 limite maximo de
dez horas diarias, na forma do art. 59 § 2° e § 3° da CLT.
§ 2": Quando da ocorrencia de horas suplementares a jomada normal de trabalho, a remunerayao dessas
horas, sera feita conforme a norma legal vigente.
§ 3°: Na ocorrencia do feriado coincidir com 0 dia de sabado, os empregados ficam dispensados de
compensar aquele dia, durante a semana respectiva.
§ 4°: As horas suplementares, realizadas ap6s 0 fechamento da folha de pagamento do mes em curso serao
pagas em folha de pagamento do mes subsequente.

As horas trabalhadas entre 22 (vinte e duas) horas de urn dia e 06 (seis) horas da manha do dia subsequente
serao remuneradas com uma sobretaxa de 30% (trinta por cento), considerada, para tal efeito, a hora notuma
composta de 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos.

Os empregados transferidos do horano notumo para 0 diumo, por iniciativa da empresa, e que tenham
recebido 0 adicional notumo por 36 (trinta e seis) meses consecutivos, terao 0 valor do referido adicional
incorporado ao salario.



o empregado quando escalado para 0 regime de sobreaviso, atraves de notificac;ao expressa da empresa,
mediante utilizac;ao de BIP, radio chamada ou outro meio de comunicac;ao, fara jus a urn adicional de 35%
(trinta e cinco por cento) da hora normal durante 0 perfodo em que pennanecer nessa situac;ao.

Panigrafo Unico: 0 percentual de remunerac;ao previsto no caput desta Clausula, nao se aplicara quando 0

sobreaviso se converter em servic;o efetivamente prestado, hip6tese em que sera devida a hora
extra ordinaria.

As empresas poderao fixar, em carater voluntario e nao obrigat6rio, em aditamento a presente Convenc;ao,
os criterios relativos a Participac;ao nos Lucros e Resultados, a ser distribuida aos seus empregados, de
forma a cumprir 0 disposto no art. 7°, inciso XI, da Constituic;ao Federal e a Lei n° 10.101, de 30-11-2000, a
ser instituido por comissao formada pelos pr6prios empregados e empresarios, com a participac;ao de
representante do sindicato laboral, que devera, obrigatoriamente, ser convidado a integrar a mesma, sob
pena de nulidade de todo 0 processo, onde deverao constar regras claras e objetivas quanta a flXac;ao dos
direitos substantivos da antecipac;ao e regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferic;ao das informac;6es
pertinentes ao cumprimento do acordado, periodicidade de distribuic;ao, perfodo de vigencia e prazo para
revisao do acordo, bem assim demais criterios e condic;6es, tais como programas de metas, resultados e
prazos, pactuados previamente, na forma da legislac;ao pertinente.

CLAuSULA DECIMA SEGUNDA - COMPLEMENTA<;::AO DO AUXILIO-DOEN<;::A E AUXILIO
ACIDENT ARlo:

Em caso de concessao de auxilio-doenc;a e auxilio-acidentario pela Previdencia Social, fica assegurada ao
empregado complementac;ao direta, ou seguro, nao integrada ao salario, em valor equivalente a 100% (cern
por cento) da diferenc;a apurada entre a importancia recebida do INSS e 0 salario recebido mensalmente,
durante os 6 (seis) primeiros meses da licenc;a.
§ 1°: A concessao do beneficio desta Clausula sera devida aos empregados com mais de 1 (urn) ana de
vinculo empregaticio.
§ 2": 0 pagamento previsto nesta Clausula devera ocorrer junto com 0 dos demais funcionarios.
§ 3: Para concessao, em novo beneficia, da complementac;ao a que se refere 0 caput desta clausula, havera
uma carencia de 12 (doze) meses de trabalho, contados a partir do retorno da licenc;a, entre urn e outro
beneficio do auxilio-doenc;a e auxilio-acidentario.

Em caso de morte do empregado (a), serao pagos pela empresa a quantia de R$ 829,90 (Oitocentos e Vinte e
Nove Reais e Noventa Centavos), para fazer face as despesas com funeral, ou podera a empresa optar pela
contratac;ao de segura de assistencia funeral que garanta 0 atendimento basico em caso de falecimento de
seus empregados.



As empresas que possuam ate 40 (quarenta) empregados deverao observar 0 que segue, no que toca ao
cumprimento das chiusulas IS' - Auxilio Refeiyao e 16' - Beneficios Indiretos:

a) Fica garantido direito de permanecer com a opyao da forma de concessao dos beneficios as
empresas aderentes ao Termo de Adesao descritos nas Chiusulas IS' e 16' da CCT 2007/2009,
observados ainda, no que couber os parametros da CCT 2003/2005;

b) As empresas enquadradas na alinea "a" acima e aderentes pela modalidade de concessao parcial
do Auxilio Refeiyao e/ou Beneficio Indireto, deverao conceder 0 mesmo reajuste aplicado as
clausulas 15" e 16'.

c) As empresas que nao optaram, a tempo e nos termos das convenyoes anteriores, deverao praticar
os valores estabelecidos nas clausulas IS' e 16' da presente CCT;

d) As empresas que optaram, nos termos das CCT 2003/2005, 2005/2007, 2007/2009 e 2009/2011,
pela nao concessao do Auxilio Refeiyao e/ou Beneficio Indireto, conforme 0 caso, deverao, dentro
do prazo de 120 (cento e vinte dias) contados a partir do deposito da presente Convenyao fomecer,
obrigatoriamente, aos seus empregados, seguro de vida cuja cobertura seja de, no minima, R$
10.000,00. As empresas deverao ainda envidar esforyos no sentido de possibilitar que 0

empregado, ao ser desligado sem justa causa, tenha a opyao de permanecer no seguro, que passara
a ser de sua total responsabilidade;

e) :E mantida a faculdade de opyao quanta a forma de concessao dos beneficios descritos nas
clausulas IS' e 16' da presente convenyao coletiva, as empresas que a partir de abril de 2004
passaram a se enquadrar e cumprir os ditames das Convenyoes Coletivas fmnadas entre SEPRORJ
e SINDPDRJ, ou seja, pagamento do valor total dos beneficios, do valor parcial ou 0 nao
fomecimento. Em caso de nao fomecimento de urn ou de ambos os beneficios devera ser
observado, no entanto, 0 previsto na alinea "d" acima;

f) As Empresas optantes pelo nao fomecimento ou pelo fomecimento do valor parcial do beneficio,
conforme descrito na alinea anterior, deverao enviar ao SEPRORJ e ao SINDPD, simples
comunicado de adesao, cujo modelo estara disponivel nos sites das entidades, a fim de que todos
tenham conhecimento de sua existencia e opyao, e dessa forma ficar dispensada da obrigayao para
todos os efeitos legais.

A empresa, a partir de lOde setembro de 2011, fomecera aos seus empregados tiquetes para auxilio-
refeiyao, ou em outras formas previstas em lei.
§lo; 0 valor de cada tiquete sera de R$ 15,80 (Quinze Reais e Oitenta Centavos) para empregados com
jomada de 8 (oito) horas diarias, R$ 11,50 (Onze Reais e Cinquenta Centavos) para empregados com
jomada de 6 (seis) horas diarias e em valores proporcionais nos casos em que exceda a jomada de 15
(quinze) horas semanais.
§2"; As empresas que fomecem 0 beneficio do Auxilio Refeiyao em valores acima do minimo estipulado
nesta clausula deverao reajustar os mesmos, em 3,8 % (tres inteiros e oito decimos) par cento.
§3°; 0 beneficio previsto no caput desta clausula podera ser concedido opcionalmente na modalidade de
tiquete alimentayao, desde que haja expressa e formal manifestayao do empregado e concordclncia do
empregador, respeitando-se os criterios desta clausula.
§4°; Sera fomecido urn tiquete para cada dia de efetivo trabalho no mes da respectiva utilizayao. Caso sejam
fomecidos tiquetes para dias nao trabalhados, estes serao descontados no mes subsequente.
§5°; A distribuiyao dos tiquetes aos empregados nao podera ultrapassar 0 5° (quinto) dia uti 1 do mes da
respectiva utilizayao, ressalvadas as situayoes mais favoraveis aos empregados.
§6°; As empresas que estejam localizadas em areas de dificil acesso a restaurantes, e desde que tenham local
apropriado, poderao fomecer refeiyoes prontas diariamente aos seus empregados, caso em que se
considerara, para todos os efeitos legais, cumprida a concessao do beneficio estipulado no caput desta
Clausula.
§7°; Na ocorrencia de trabalho extraordinario no mesmo dia para atendimento de demandas excepcionais,
que ultrapasse duas horas, devera ser fomecido ao trabalhador 1 (urn) tiquete em valor proporcional a
jomada a ser estendida.
§8°; Na ocorrencia de trabalho fora dos dias habituais, igual ou superior a metade da jomada n

d



trabalho, sera fomecido 01 (urn) tiquete de valor equiva1ente ao devido pe1a jomada normal de trabalho.
§9°: Em qualquer das modalidades em que for concedido 0 beneficio previsto no caput desta clausu1a, os

" empregados serao descontados em seus salilrios em ate 1 % do valor do beneficio concedido, devidamente
descriminado em rubrica propria no contracheque. Os valores despendidos em qualquer das modalidades
acima descritas, nao terao em nenhuma hipotese, carater remuneratorio, nao se integrando ao salario do
.empregado seja como salario in natura, utilidade ou outro qualquer, para nenhum fim de direito, nos termos
da OJ-SDI 133.
§lOo: As empresas poderao, mediante requisiyao formal de cada empregado, acrescentar 0 valor devido em
tiquete refeiyao que trata essa clausula, na verba de beneficios indiretos.

A empresa a partir de 1° de outubro de 2011, concedera a todos os empregados, individualmente, beneficios
indiretos equivalentes ao valor minimo de R$ 145,07 (Cento e Quarenta e Cinco Reais e Sete Centavos)
mensais para jomada de 8 (oito) horas diarias; de R$ 108,94 (Cento e Oito Reais e Noventa e Quatro
Centavos) mensa is para jomada de 6 (seis) horas diarias, e em valores praporcionais nos casos em que
exceda a jomada de 15 (quinze) horas semanais.
§lo: 0 pagamento destes beneficios se obtera pela contratayao, a escolha da empresa, de quaisquer dos
beneficios listados no §3° desta Clausula.
§2°: Sera permitida a combinayao de mais de urn beneficia, preservando-se no seu conjunto, sempre 0 valor
minimo previsto no caput desta Clausula, como tambem sera permitida a distribuiyao de beneficios
diferenciados entre os beneficiilrios, nao constituindo, tais escolhas, fundamento para qualquer ayao judicial
de isonomia.
§3°: A lista de Beneficios Indiretos passa a ser a seguinte:

a) Segura de Assistencia Medico-Hospitalar;
b) Seguro para Assistencia Odontologica;
c) Auxilio-Formayao;
d) Auxilio Creche;
e) Tiquete Alimentayao (compras em supermercado);
f) Fomecimento de Cesta-Basica;
g) Ampliayao do valor-hora do tiquete refeiyao e/ou alimentayao.

I) Entende-se como auxilio-formayao: formayao em nivel fundamental, medio, superior, pos-
graduayao e de extensao. Poderao ainda substituir 0 beneficio citado por, no minimo, 120 horas de
capacitayao no ana ou carga horaria proporcional aos meses trabalhados.
II) 0 beneficio previsto na alinea "c" deste paragrafo devera ser fomecido dentro da programayao
de treinamento da empresa ou iniciando-se no maximo ate 0 prirneiro dia util de dezembro de
2011.
III) Para efeito do cumprimento da alinea "c" e dos incisos anteriores, 0 SINDPD e/ou 0

SEPRORJ, fmnarao convenios com instituiyoes de ensino e de treinamento a frm de credencia-las
para 0 cumprimento do beneficio previsto nesta Clausula.
IV) 0 empregado que receber investimentos descritos na alinea "c", visando seu aperfeiyoamento
profissional, inclusive em cursos e provas de certificayao tecnica, em valores acima de R$ 1.500,00
(hum mil e quinhentos reais), devera, a criterio da empresa e desde que haja formal concordfmcia
do beneficiario, nos casos de pedido de desligamento, reembolsar 0 empregador os val ores
investidos sob este titulo, mediante acordo a ser fmnado entre as partes.
V) Caso a empresa opte pela concessao do beneficio previsto na alinea "d" deste paragrafo, este
devera ser fomecido a empregada-mae ate os seis meses de idade da crianya.

§4°: Os beneficios abaixo descritos, somente poderao ser concedidos como forma de complementayao da
cesta de beneficios descrita no §3° para obediencia do valor minimo previsto no caput desta clausula:

a) Ampliayao do beneficio do Vale-Transporte - para utilizayao de serviyos seletivos e especiais;
b) Concessao de Seguro de Vida.

§5°: Os beneficios indiretos concedidos aos dependentes do empregado, por solicitayao deste, cumprem
igualmente a obrigayao prevista no caput desta Clausula.
§6°: Os beneficios de que trata esta Clausula nao poderao ser fomecidos em moeda nacional ou estrangeira,
durante 0 curso do contrato de trabalho.
§7°: Os beneficios indiretos, previstos no caput desta Clausula, serao devidos aos empregados que estiverem
no exercicio efetivo de suas funyoes, bem como aqueles que se encontrarem sob licenya maternidade
ferias.
§8°: Sem prejuizo do disposto no paragrafo anterior, 0 beneficio indireto concedido na modali C1ede
Seguro de Assistencia Medico Hospitalar sera devido aos empregados afastados por motivo de a '(lente de



trabalho durante os 12(doze) primeiros meses de licen<;a, ou ainda por motivo de auxilio doen<;a durante os
06 (seis) primeiros meses de licen<;a, devendo para tal serem preenchidos os seguinte requisitos:

a. 0 empregado devera ter mais de urn ana de vinculo empregaticio com a empresa onde ocorreu 0

acidente ou a doen<;a;
b. Devera ser observado urn periodo de carencia de 12 meses, contados a partir do retorno do
empregado ao trabalho. Caso 0 primeiro afastamento nao complete 6 (seis) meses, ainda que concedido
por motivo de licen<;a maternidade, a concessao do beneficio durante 0 segundo afastamento, se dara
pelo periodo remanescente do primeiro afastamento.

§9°: Unica e exc1usivamente nos casos descritos no paragrafo 8° acima, sera facultado ao empregado,
passados os prazos de cobertura do beneficio pelo empregador, e desde que de comum acordo com este, a
permanencia no Seguro de Assistencia Medico Hospitalar fornecido pelo empregador; arcando, neste caso,
com os custos integrais do beneficia, os quais deverao ser descontados na folha de pagamento. Retornando
ao labor, 0 onus do beneficio retornara a empresa. Caso 0 empregado nao possua, durante 0 periodo do
afastamento, valores a receber da empresa, cabera a esta 0 pagamento dos valores, estando compreendido,
quando do ato de op<;ao pela permanencia no seguro, como devidamente autorizado pelo empregado 0

desconto em contracheque dos valores adiantados sob tal rubrica quando de seu retorno, de modo parcelado.
Sera facultado a empresa, no caso de aposentadoria por invalidez de empregado nesta situa<;ao, proceder ao
desconto dos valores remanescentes a este titulo, em sua integralidade, no Termo de Rescisao do Contrato
de Trabalho, desde que tais valores nao ultrapassem 0 limite 30% do montante a ser recebido no Termo
Rescisorio.
§100: sera facultado para os empregados que comprovarem 0 recebimento do beneficio indireto em
duplicidade, 0 direito de requerer, mediante oficio, de qualquer das empresas onde estiver registrado como
empregado, 0 recebimento de beneficio diferenciado. Cabera a empresa escolhida pelo empregado, 0 direito
de op<;ao por quaisquer dos beneficios constantes no paragrafo terceiro desta c1ausula.
§II 0: As empresas que optem pela concessao do beneficio previsto nesta c1ausula, na modalidade de Seguro
de Assistencia Medico Hospitalar, desde que concedam cobertura para exames, consultas e interna<;ao, a
exemplo do Seguro oferecido pela UNlMED em parceria com 0 SEPRORJ, estarao desvinculadas dos
val ores fixados no caput.
§12°: Em caso de denuncia ou duvida quanta ao fornecimento do beneficio descrito na alinea "a" desta
c1ausula, 0 SINDPD-RJ devera solicitar ao SEPRORJ que intervenha junto a empresa para apresenta<;ao de
fatura emitida pela administradora do segura contendo nome dos beneficiarios da apolice.
§ 13°: Sem prejuizo do disposto anteriormente, os empregados serao descontados em seus salarios, em ate
1% (urn por cento) do valor do beneficio concedido, devidamente descriminado em rubrica propria no
contracheque. Sera facultado as empresas 0 desconto em percentual diferenciado, desde que sejam
provenientes de politicas internas mais beneficas aos empregados, e desde que de comum acordo.

No retorno das ferias anuais do empregado que houver recebido adiantamento de ferias, podera ser
concedido urn emprestimo, cuja base de calculo sera 0 valor correspondente ao da remunera<;ao do mes em
referencia, que sera pago mediante desconto em folha, em 08 (oito) parcelas iguais e sucessivas nos meses
subsequentes.

CLAuSULA DECIMA OITAVA - AUTORIZA<;Ao DE DESCONTO EM FOLHA DE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTO

Desde que autorizadas por seus Empregados, ficam as Empresas incumbidas de pro ceder aos descontos em
folha de pagamento dos valores referentes ao pagamento das presta<;6es dos emprestimos, flllanciamentos e
opera<;6es de arrendamento mercantil concedidos por instituic;:6es financeiras e sociedades de arrendamento
mercantil, aos respectivos empregados, desde que regidos pela CLT e nos exatos termos da MP n° 130 e
decreto n° 4.840, ambos de setembro de 2003.
Panigrafo Unico: Com fulcro, em especial nos incisos I e II do art. 3° e nos paragrafos 1°,2°,4° e 5° do art.
4° da MP 130 de 17 de setembro de 2003 e dos paragrafos 1°,2°,4°, e 6° do art. 4° e 0 inciso I do art. 5° do ~
Decreto 4.840 de 17 de setembro de 2003, os Sindicatos convenentes ficam autorizados a aprese as
empresas ora representadas pelo SEPRORJ, acordo fmnado com Instituic;:ao Consignatiria, utili nd -se
do, mdhme, eri"rio' e eondi,oosde ""'''' e p=o, a fun de viabilizore agilizora apliea,'o d refe,do' N
diploma,legai', ao' empregado,qnedeled"J-" ntilizor, ~ '\1'



A empresa se apresentara perante 0 SINDPD-RJ ou orgiio competente, para a realizar;:iio do ato
homologatorio da rescisiio contratual dos empregados demitidos, no prazo e condir;:oes previstos por Lei,
salvo as seguintes disposir;:oes:

§ 1°: 0 ato de homologar;:iio sera gratuito e devera ser realizado impreterivelmente no primeiro dia util apos
o encerramento do periodo do aviso previo, quando efetivamente trabalhado, seja qual for a natureza da
demissiio, ou, ate 0 decirno dia apos 0 ultimo dia da prestar;:iio do servir;:o quando da dispensa sem justa
causa, por iniciativa do empregador, sob pena do pagamento de multa a favor do empregado em valor
equivalente a sua maiar remunerar;:iio;
§ 2": Niio comparecendo 0 empregado, quando da homologar;:iio, a empresa dara conhecimento do fato ao
SINDPD-RJ, mediante comprovar;:iio do envio da carta ou telegrama de notificar;:iio do ato, 0 que a
desobrigara do cumprimento do disposto no caput desta Clausula.
§ 3°: As obrigar;:oes aqui estatuidas deixariio de ter validade no caso do SINDPDIRJ niio apresentar agenda
factivel para as homologar;:oes das rescisoes, ou nos casos previstos na IN/SRT nO15 de 2010 expedida pelo
MTE.

o horario normal de trabalho empregado, durante 0 prazo do aviso sera reduzido de duas horas diarias, sem
prejuizo do salario integral.
§ 1°: E facultado ao empregado trabalhar sem a redur;:iio das duas horas diarias previstas nesta clausula, caso
em que podera faltar ao servir;:opor sete dias corridos sem prejuizo do salario integral.
§ 2": Sempre que, houver a substituir;:iio de uma empresa prestadora de servir;:os, por outra, na mesma
unidade tomadora de servir;:os, fica 0 empregado dispensado do cumprimento do aviso previa e 0

empregador do respectivo pagamento, mediante comunicar;:iio escrita do empregado de obtenr;:iio de urn
novo emprego documentado pelo novo empregador que ira substituir a anterior prestadora de servir;:os, bem
como, fica vetada a admissiio deste empregado na forma de contrato de experiencia por este novo
empregador.

Gozariio de estabilidade provisoria, salvo por motivo de justa causa para demissiio:
a) A gestante, desde a constatar;:iio da gravidez, ate 120 (cento e vinte) dias apos 0 termino da licenr;:a
matemidade;
b) 0 empregado, por 90 (noventa) dias apos ter recebido alta medica, que por doenr;:a tenha ficado afastado
por tempo igual ou superior a 60 (sessenta) dias e tenha mais de 9 (nove) meses de vinculo empregaticio
com a empresa, anterior ao afastamento;
c) 0 empregado, por 12 (doze) meses imediatamente anteriores a complementar;:iio de tempo para
aposentadoria pela Previdencia Social, que tiver no minimo de 3 (tres) anos de vinculo empregaticio com a
empresa;
d) 0 empregado, por 12 (doze) meses, quando reaproveitado por motivo de acidente de trabalho.
§ 1°: Quanto aos empregados na proximidade da aposentadoria, de que trata a alinea "c" desta Clausula,
deve-se observar que a estabilidade provisoria sera adquirida a partir do recebirnento, pela empres
comunicar;:iio do empregado, por escrito, sem efeito retroativo, noticiando reunir ele as condir;:oes p istas
A estabilidade se extinguira, se a aposentadoria niio for requerida imediatamente apos completa 0 temp



minimo necessario a sua aquisic;:ao.
§ 2°: A estabilidade provisoria, prevista nesta clausula, nao compreende, tambem, os casos de extinc;:ao do

•. contrato de trabalho por motivo de forc;:amaior.

a) Por 90 (noventa) dias, os empregados que adotarem, legalmente, menor de ate 6 (seis) anos de idade e
que tenham expressamente notificado a empresa, mediante apresentac;:ao de prova da decisao judicial, no
prazo maximo de 15 (quinze) dias da data de sua emissao;
b) Por 90 (noventa) dias, 0 pai, apos 0 nascimento do filho, desde que a certidao respectiva tenha sido
entregue a empresa no prazo maximo de 15 (quinze) dias da data do parto;
c) Por 90 (noventa) dias, a empregada, nos casos de aborto previstos em lei, desde que 0 atestado medico
comprobatorio tenha sido entregue a empresa no prazo maximo de 15 (quinze) dias da data da ocorrencia do
aborto.

Panigrafo Unico: A empresa podera dispensar 0 empregado, no curso do periodo em que 0 mesmo desfruta
das garantias temporanas previstas nas alineas "a", "b" e "c" desta Clausula, devendo, neste caso, considerar
como aviso previo 0 periodo restante, coberto por ditas garantias, desde que nao seja menor que 0 aviso
previo legal, caso em que este prevalece.

Em caso de fusao de empresas, nos termos do art. 10° da CLT, os empregados serao beneficiados com as
clausulas mais favoraveis, observada a isonornia funcional e salarial, assegurados os direitos dos estaveis.

Panigrafo Unico: Em caso de substituic;:ao eventual, por periodo superior a 30 (trinta) dias, 0 substituto
recebera desde 0 primeiro dia e somente enquanto perdurar a situac;:ao, uma gratificac;:ao de substituic;:ao,
correspondente a diferenc;:a entre 0 seu salario-basico e 0 menor salario da func;:aoexercida. Essa gratificac;:ao
de substituic;:ao nao se integrara ao salario-basico do substituto para nenhum efeito.

A jomada normal de trabalho sera de 40 (quarenta) horas semanais, ressalvadas as seguintes jomadas
especiais:
a) Os que trabalham em tumo ininterrupto de revezamento terao jomada diaria de 6 (seis) horas (36 horas
semanais), na forma do art. 7°, inciso XIV da Constituic;:ao .Federal;
b) Os digitadores, em conformidade com a NR 17, terao jomada de 30 (trinta) horas semanais;
c) Os empregados que trabalham ininterruptamente no preparo e conferencia do setor de entrada de a os
terao jomada de 30 (trinta) horas semanais em atividades repetitivas e ininterruptas, combinada co jo ada

cf



de 10 (dez) horas em outra funr;:ao que nao exija esforr;:os repetitivos, divididas tais jomadas, igualmente,
pelos dias trabalhados;

•. d) A jomada diaria dos digitadores, e a parcial de 30 (trinta) horas dos empregados caracterizados pela
alinea "c", devera observar a seguinte conformar;:ao:
50 minutos de trabalho por 10 minutos de descanso;
50 minutos de trabalho por 10 minutos de descanso;
50 minutos de trabalho par 10 minutos de descanso;
10 minutos de descanso por 50 minutos de trabalho;
10 minutos de descanso por 50 minutos de trabalho;
10 minutos de descanso por 50 minutos de trabalho.
§ 1°: Ficam ressalvadas as jomadas especiais inferiores, mais favoraveis aos empregados.
§ 2": Fica assegurado somente as empresas que formalmente optaram pela alinea "e" da clausula II" da
CCI 2003/2005 e durante sua vigencia, 0 direito de manutenr;:ao da jomada ali estabelecida.

Mediante aviso previo de 48 (quarenta e oito) horas, sera compensada a falta do empregado estudante,
matriculado em curso regular e curricular, no dia de prova escolar obrigat6ria ou exame vestibular para
ingresso em instituir;:ao de ensino superior, desde que comprovada sua realizar;:ao em dia e hora
incompativeis com 0 comparecimento do empregado ao servir;:o. A compensar;:ao desta falta sera acordada
entre as partes e nao sera computada como horas extraordinarias para todos os efeitos legais.

Paragrafo Unico: A comprovar;:ao da prova escolar obrigat6ria devera ser efetuada por meio de declarar;:ao
escrita do estabelecimento de ensino. Com relar;:ao ao exame vestibular para ingresso em instituir;:ao de
ensino superior, as faltas serao abonadas segundo disp6e 0 inciso VII do art. 473 da CLI, cuja comprovar;:ao
se dara mediante a apresentar;:ao da respectiva inscrir;:ao e do calendario dos referidos exames, publicado
pela imprensa ou fomecido pela pr6pria escola.

CLAuSULA VIGESIMA SETIMA - UTILIZA<;:AO DE CONTROLE DE FREQUENCIA DE
PONTO ELETRONICO

Fica reconhecida, pela presente convenr;:ao, a utilizar;:ao de ponto eletr6nico pelas Empresas, desde que 0

funcionario assine 0 resumo da marcar;:ao eletr6nica por ocasiao do recebimento de seu salario.

As Empresas poderao criar seu Banco de Horas, que tera validade somente com a anuencia formal dos
sindicatos, obedecidos os seguintes criterios.
A - As horas incluidas no Banco de Horas, nao poderao ultrapassar 0 limite de 120 (cento e vinte) dias,
devendo ser compensadas ou pagas neste periodo. 0 parametro de compensar;:ao de horas sera entendido da
seguinte forma: as horas compensadas dentro dos 30 primeiros dias do periodo terao como parametro de
compensar;:ao 1 (uma) hora trabalhada, por 1 (uma) hora compensada. Caso nao haja a possibilidade de
acerto neste periodo, 0 parametro de compensar;:ao do periodo restante devera ser compreendido como 1
(uma) hora trabalhada, por 1,5 (uma hora e meia) compensada;
B - Serao consideradas como horas extras, as horas que ultrapassarem a oitava hora/dia nas jomadas
normais e a sexta hora/dia nas jomadas de seis horas;
C - As horas extraordinarias realizadas em descanso semanal remunerado, (Domingos e feriados) nao
poderao fazer parte do Banco de Horas, portanto, nao poderao ser compensadas e serao pagas com 0

adicional previsto na clausula 7";
D - No caso de rescisao do contrato de trabalho, far-se-a a apurar;:ao das horas extras do periodo
efetivamente trabalhado, 0 mesmo criterio sera aplicado na hip6tese de interrupr;:ao ou suspensao do
contrato de trabalho, inclusive no caso de ferias;
E - 0 pagamento das horas extras apuradas na conformidade dos dispositivos supra, podera mediant c
entre empregados e empresas, ser efetivado com a concessao de ferias complementares correspon ntes'
F - As Empresas informarao mensalmente aos seus empregados 0 volume de horas acumuladas;



G - Os empregados que tenham jornada normal de trabalho superior a 40 (Quarenta) horas semanais, nao
poderao ter horas excedentes contadas para 0 Banco de Horas;

~ H - Os empregados com interesse em participar do Banco de Horas, deverao formalizar seu desejo atraves
de opr;:ao individual, devendo a Empresa protocolar a opr;:ao no SINDPDIRJ, para que surta os efeitos
desejados;
1- 0 empregado que desejar ausentar-se do servir;:opodeni faze-Io mediante pre-aviso a empresa, com prazo
de 72 (setenta e duas) horas de antecedencia, utilizando-se de suas horas acumuladas no banco de horas.
Nao sendo considerada sua ausencia como falta, para todos os efeitos legais.
J - 0 ate homologatorio para a utilizar;:ao do banco de horas, nao implicani em nenhum custo para as
empresas.

CLAuSULA VIGESIMA NONA - APOIO AO EMPREGADO COM DEPENDENTE PORT ADOR
DE DEFICIENCIA FisICA

o empregado que tenha dependente deficiente podera ter direito a horario flexivel, mediante apresentar;:ao
de parecer medico, e de comum acordo com a empresa, inclusive para fms de compensar;:ao do horario, que
nao sera computado como horas extraordinarias.

o inicio das ferias, individuais ou coletivas, nao podera cair nos sabados, domingos, feriados ou dias ja
compensados.

Paragrafo Unico: Sera informado pela empresa, ao empregado, com 30 (trinta) dias de antecedencia, 0

inicio do gozo de suas ferias.

As ausencias legais a que aludem os incisos I, II e III do art. 473 da CLT, por forr;:ada presente Convenr;:ao
Coletiva de Trabalho, ficam assim fixadas:
a) 03 (tres) dias (Iteis consecutivos, em caso de falecimento do c6njuge, ascendente ou descendente;
b) 05 (cinco) dias ute is consecutivos, em virtude de casamento ou comprovar;:ao de Uniao Estivel, registrada
em cartorio;
c) 01 (urn) dia util em caso de internar;:ao ou acompanhamento hospitalar do c6njuge, companheiro,
ascendente ou descendente, devidamente comprovado, bem como, em caso de necessidade de mais dias e
comprovado 0 fato de ser 0 empregado 0 unico acompanhante necessario do internado, 0 mesmo tera direito
a se ausentar por ate 05 (cinco) dias efetivos de internar;:ao, sem compensar;:5es laborais futuras.
§ 1°: Entende-se por ascendente 0 pai e a mae e, por descendente, os filhos, na conformidade da Lei Civil.
§ 2": Para 0 empregado fazer jus as licenr;:as previstas no caput desta Clausula, tera de apresentar documento
comprobatorio ate 48 (quarenta e oito) horas apos 0 retorno ao trabalho.
§ 3°: 0 beneficia previsto na alinea "c" so podera ser utilizado no maximo duas vezes por ano por
empregado.

As empresas concederao ao (a) empregado (a), desde que devidamente comprovado:
a) 05 (cinco) dias de licenr;:a ao empregado que legalmente ado tar crianr;:a menor de 6 (seis) anos de idade.
As empregadas que adotarem crianr;:as ate 8 anos de idade serao assegurados os periodos de I· r;:a
descritos no artigo 392-A da CLT;
b) 05 (cinco) dias de licenr;:a paternidade, de acordo com 0 ate das disposir;:5es transitorias, art. 1
§ 1°, da Constituir;:ao Federal;



c) 120 (cento e vinte) dias de licenya gestante de acordo com 0 art. 7°, inciso XVIII, da Constituiyao
Federal;

" d) Para amamentar 0 pr6prio filho, ate que este complete 6 (seis) meses de idade, a mulher teni direito,
durante a jomada de trabalho, a dois intervalos de meia hora ou sera facultado a empregada sair 1 (uma)
hora antes ou entrar 1 (uma) hora depois, sendo sua jomada de oito horas, e proporcionalmente nas jomadas
menores.

Panigrafo Unieo: Quando 0 exigir a saude do filho, 0 periodo de 6 (seis) meses, previsto na alinea "d"
desta Clausula sera dilatado, desde que haja prescriyao medica.

Recomenda-se a adoyao das seguintes medidas com 0 fito de reduzir 0 stress:
a) musica ambiente;
b) plantas nos locais de digitayao;
c) posicionamento do equipamento, possibilitando maior integrayao;
d) reuniao com frequencia nos setores para discussao dos problemas de cada equipe;
e) cores neutras, destacando-se pelo verde e evitando-se 0 branco, 0 cinza e 0 preto;
f) adoyao de exames de saude peri6dicos que levem em conta fatores especificos da funyao exercida pelo
trabalhador, com 0 objetivo de diagnosticar, previamente, doenyas profissionais;
g) proibiyao do ate de fumar no ambiente de digitayao.
h) realizayao de ginastica laboral

As empresas representadas pelas entidades patronais providenciarao a instalayao da crpA, quando exigi vel
pela legislayao vigente.

Panigrafo Unico: 0 fato de 0 empregado ter sido eleito para crpA, nao impede que 0 mesmo tambem
concorra as eleiyoes de OLT.

Acordam as partes, em complementayao a Norma Regulamentadora nO 7 (NR-7), que sera dispensada a
realizayao de exame medico demissional para os empregados cujo desligamento da empresa venha a ocorrer
ate 270 (duzentos e setenta) dias do ultimo exame medico ocupacional, nos termos da Portaria SSST nO.
8/96.

d
Observando as disposiyoes da Portaria nO8 de 08/05/96, que altera a NR-7 - Programa de Controle
de Saude Ocupacional - PCMSO, no seu item 7.3.1.1, ficam as empresas, ali enquadradas, desobri
indicar e manter a figura do medico coordenador.



Quando os trabalhadores acusarem sintomas de les5es por esforyos repetitivos e dismrbio osteomuscular
relacionado ao trabalho (LER/DORT) sera obrigat6rio 0 preenchimento da CAT (Comunicayao de Acidente
de Trabalho) pela empresa; no caso de omissao desta, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da
solicitayao por escrito, fica autorizado 0 preenchimento pelo pr6prio solicitante, 0 que sera dado como ftrme
e valioso pela empresa, de acordo com 0 art. 22°, paragrafo primeiro da Lei 8.213, de 24/06/91.
§ 1°: Todo trabalhador que vier a apresentar lesao, devido a doenya ocupacional, devera ser reaproveitado
pela empresa em outra atividade, ap6s 0 retorno da licenya medica do INSS.
§ r: Ficam obrigadas as empresas a fornecer, no prazo de 30 (trinta) dias, as entidades sindicais, tanto a
patronal quanta a laboral, c6pia da CAT emitida conforme previsto no caput desta Clausula, ap6s a
caracterizayao da doenya ocupacional pelo INSS.

As empresas promoverao a proteyao e prevenyao a doenyas profissionais, adequando 0 ambiente de trabalho
as seguintes medidas:
a) fornecimento de cadeira regulavel na altura do assento a fim de possibilitar uma posiyao adequada ao
Digitador ante a maquina;
b) manutenyao da temperatura no ambiente de trabalho nos niveis propicios;
c) ap6s 0 retorno das ferias, durante a primeira semana de trabalho, nao podera ser exigida produyao aos
digitadores superior a 75% do limite fixado no item 17.6.4, b, da NR-17.

Panigrafo Unico: Sempre que 0 SINDPD-RJ tiver necessidade, em face de denuncia concreta, podera
solicitar ao SEPRORJ que intervenha junto a empresa para apresentayao do PPRA avaliando os riscos
existentes no ambiente de trabalho.

Ao dirigente sindical sera perrnitida a visita as empresas, conforme agenda ftrmada entre as partes, para
cumprimento das atividades inerentes a sua funyao, de forma a nao prejudicar 0 funcionamento e a ordem na
empresa.

Paragrafo Unico: A empresa disponibilizara data, hora e local para 0 estabelecido no caput desta Clausula.

CLAuSULA QUADRAGESIMA PRIMElRA - ORGANIZA<;Ao NO LOCAL DE TRABALHO
(OLT) - REPRESENTANTES SINDICAIS

Nas empresas com mais de 200 (duzentos) empregados, sera facultado ao SINDPD promover a escolha, fora
das dependencias da empresa, de um representante dos empregados com a finalidade exclusiva de
promover-lhes 0 entendimento direto com os empregadores e 0 Sindicato de classe, nos termos do artigo II
da Constituiyao Federal. Este representante tera urn suplente que atuara nas ausencias do efetivo.
§ 1°: Fica assegurada estabilidade provis6ria durante 0 periodo de mandato, exceto quando a de
der por justa causa, devidamente comprovada;



Segundo Ihe faculta 0 §2° do art. 517 da CLT, 0 SINDPDIRJ podeni instituir delegacias ou seyoes em locais
a serem defmidos, que terao como objetivo, a proteyao nao so dos associados, mas de toda a categoria, a
melhoria das relayoes do trabalho e a fiscalizayao quanta ao cumprimento da presente Convenyao Coletiva,
nas respectivas regioes.
§ JO: Serao eleitos 3 (tres) delegados sindicais, mediante processo eletivo dentre os membros da categoria
para exercicio de mandato de representayao sindical, e gozarao de estabilidade equivalente aos demais
dirigentes sindicais;
§ ZO:0 SINDPD-RJ, podeni solicitar a liberayao das funyoes normais destes dirigentes sindicais, alem dos
ja liberados pela clausula 42" desta CCT, para atuarem como delegados sindicais, arcando 0 SINDPD-RJ
com 0 onus de tais liberayoes.

As empresas, em conjunto, liberarao 3 (tres) dirigentes sindicais para ficarem a disposiyao do SINDPD-RJ,
sem onus para 0 mesmo.
§ 1° Somente estarao obrigadas as empresas com mais de 100 (cern) empregados, sendo no maximo 2 (dois)
por empresa.
§ ZOFica facultado ao dirigente sindical que for eleito a escolha pela liberayao integral ou parcial. Quanto a
quem sera escolhido para ficar liberado pelo sindicato sera decidido em reuniao Plena do sindicato em
questiio.
§ 3°: durante todo 0 periodo em que os dirigentes sindicais estiverem a disposiyao do SINDPD-RJ, cabera
ao empregador manter 0 pagamento dos salarios, bem como os beneficios estipulados nas clausulas IS" e
16" desta Convenyao Coletiva, observando ainda os aumentos normativos que venham a ocorrer.

CLAuSULA QUADRAGESIMA QUARTA - CONTRIBUI<;::Ao PARA FORTALECIMENTO
SINDICAL LABORAL:

A empresa procedera desconto em folha de pagamento de seus empregados nao sindicalizados 0 importe de
1% (urn por cento), do primeiro salario apos 0 reajuste salarial previsto nesta Convenyao Coletiva de
Trabalho, em beneficio do SINDPD-RJ, conforme deliberayao da assembleia dos trabalhadores, na forma do
art. 8° inciso IV da Constituiyao Federal.
§Io: Fica assegurado ao empregado que filiar-se ao sindicato ate 0 dia 30 de outubro de 2011 (Trinta de
Outubro de Dois Mil e Onze), para 0 nao desconto da contribuiyao acima. Para tanto, 0 SINDPD-RJ
compromete-se a encaminhar as empresas ate 0 dia 05 do mes subsequente, as fichas de sindicalizayao
recebidas.
§ZO: E facultado ao trabalhador exercer sua oposiyao ao desconto, atraves de entrega a empresa de copia de
carta protocolada no Sindicato, com a referida solicitayao, do dia 07 de novembro ate 0 dia 11 de novembro
de 2011. 0 SINDPDIRJ encaminhara as empresas, a relayao dos empregados que se opuseram ao desconto
assistencial, ate 0 dia 18 do mesmo meso
§3°: Somente serao aceitas as cartas de oposiyao ao desconto no SINDPDIRJ, nos horarios compreendidos
das 10:00 hs, as 17:00 hs. A entrega de cartas por terceiros so sera aceita com fmna reconhecida.
§4°: As empresas terao ate 0 5° dia util do mes seguinte ao incidir 0 desconto, para repassar os valores ao
SINDPD-RJ, mediante deposito bancario, enviando 0 comprovante de pagamento e a relayao dos descontos
pel0 Fax do SINDPD-RJ (021) 2516.5668, ou entrega na sede do SINDPD-RJ, sito a Av. Presidente Vargas,
nO502, 12° andar, Centro, cujos depositos deveriio ser efetuados no:
BANCO BRADESCO n° 237
AGENCIA PRESIDENTE VARGAS n° 1803-1
CONTA CORRENTE n° 28714-8



'" As Empresas integrantes da categoria econ6mica, assim definidas no artigo 511, panigrafo primeiro da CLT,
deverao recolher a contribuiyao confederativa prevista no art. 8°, IV da Constituiyao Federal, conforme
especificado a seguir:

Capital Social em R$ Divisao do Parcela a Valor da Contribuiyao
Capital adicionar

Social por
Ate 4.000,00 - - 161,98

4.000,Q1 a 50.000,00 100 121,98
50.000,Q1 a 100.000,00 400 496,98
100.000,Q1 a 3.000.000,00 800 621,98
3.000.000,01 a 6.000.000,00 1.000 1.371,98
6.000.000,Q1 a 10.000.000,00 2.500 4.971,98
Acima de 10.000.000,00 - - 8.971,98

§ 1°: A tabela acirna mencionada teni vigencia a partir de 01 de janeiro de 2012;
§ 2°: Entende-se por categoria econ6mica 0 conjunto de empresas, com sede, matriz, filial, sucursal ou
equivalente fixada no Estado do Rio de Janeiro, enquadradas na representayao sindical do SEPRORJ, assim
consideradas as sociedades que tenham como objetivo preponderante as atividades de prestayao de serviyos
tecnicos de informatica, quais sejam, de programayao; processamento de dados e congeneres;
desenvolvimento e analise de sistemas; elaborayao, integrayao, distribuiyao, agenciamento, licenciamento,
cessao de direito de usa, manutenyao de produtos e serviyos em informatica (hardware e software);
fornecimento e disponibilizayao de infraestrutura (fisica e l6gica) e alocayao de mao de obra em Informatica
e/ou tecnologia da informayao; provimento de acesso, serviyos e suporte tecnico a internet; assessoria,
consultoria, suporte tecnico, educayao, treinamento, pesquisa, avaliayao de projetos e serviyos relacionados
a informatica e/ou tecnologia da informayao; bem como todas as demais atividades afms, correlatas,
similares ou conexas relacionadas a informatica e/ou tecnologia da informayao;
§ 3°: Fica reservado, a direyao do SEPRORJ, 0 direito de atualizayao e/ou correyao da presente tabela,
atraves de assembleia geral especificamente convocada;
§ 4°: As empresas associadas, com direito a voto nas assembleias gerais, tern 0 direito de optar pelo
pagamento da contribuiyao prevista no caput na forma de mensalidade de associados, regularmente
aprovada na assembleia geral ordinaria que ocorre no mes de abril de cada ana;
§ 5°: 0 calculo para pagamento da referida contribuiyao sera feito com base no capital social da empresa.
Para as que nao estejam obrigadas ao registro do capital social, bem como para aquelas com sucursais,
filiais, agencias ou correlatas no Estado do Rio de Janeiro, 0 calculo devera ser feito atraves da aplicayao do
percentual de 40% (quarenta por cento) sobre 0 movimento econ6mico registrado no exercicio
imediatamente anterior;
§ 6°: 0 recolhimento da contribuiyao devera ser efetuado ate 0 ultimo dia uti I do mes junho de cada ano, por
meio de boleto bancario pre-emitido pelo SEPRORJ;
§ 7°: Havendo qualquer mudanya, 0 SEPRORJ, devera proceder as informayoes cabiveis em tempo habil;
§ 8°: Os recolhimentos fora do prazo legal serao acrescidos de multa de 2% (dois por cento), e de juros de
I% (urn por cento) por mes de atraso.

As empresas deverao encaminhar a Guia de Recolhimento da Contribuiyao Sindical (GRCS), ao
SINDPD/RJ, toda vez que houver uma contribuiyao descontada para 0 sindicato laboral pela empresa, a fim
de possibilitar a entidade Sindical, 0 controle da categoria por ele representada, Ate 0 dia 15 (quinze) do
mes subsequente ao desconto, com a relayao do(s) funcionario(s) admitido(s), contendo 0 nome do
empregado, salario e data de admissao.



o SINDPD-RJ colocani quadros de avisos nas empresas, destinados ao material informativo sindical e
divulgayao da Convenyao Coletiva de Trabalho, desde que seus informes sejam dados com urbanidade e
sem ofens as de qualquer natureza.
§ 1°: 0 SINDPD-RJ podeni, ainda, disponibilizar 0 material em referencia atraves de seu site, ou por meio
eletronico para a empresa.

§2°: 0 SEPRORJ podeni colocar quadro de avisos no SINDPD-RJ, destinado a noticias sindicais e
trabalhistas, desde que dadas com a habitual urbanidade e sem ofens as de qualquer natureza.

CLAuSULA QUADRAGESIMA OIT AVA - RECOLHIMENTO DE MENSALIDADES AO
SINDPD-RJ

As empresas descontarao em folha de pagamento, uma vez autorizado por escrito pelos empregados, 0 valor
de sua mensalidade/contribuiyao, correspondente a 1% (urn por cento) dos salarios base, em favor do
SINDPD-RJ.
§lo: Os valores referentes as mensalidades sindicais devidas ao SINDPD-RJ deverao ser repassados atraves
de deposito bancario, enviando-se 0 comprovante de pagamento e a relayao dos descontos a sede do
SINDPD-RJ, cujos depositos deverao ser efetuados no:

BANCO BRADESCO
AGENCIA
CONT A CORRENTE

nO 237
n° 1803-1
nO 28714-8

§2°: A relayao nominal, contendo a data de adrnissao, os salarios, funyao, valor recolhido de cada
empregado, sera enviada ao SINDPD-RJ ate 0 dia 15 do mes subsequente ao mes de competencia do
pagamento.
§3°: 0 nao cumprimento pela empresa do § 1° desta Clausula implicara 0 recolhimento da divida desta com
o SINDPD-RJ. Os valores em atraso, quando da regularizayao, serao acrescidos de multa de 5% (cinco por
cento) ao mes, sobre 0 valor do desconto.
§4°: As informayoes relacionadas no paragrafo segundo serao enviadas, conjuntamente, em uma via
impressa e em forma de arquivo de dados por meio magnetico.
§5°: Compete ao SINDPD-RJ informar as empresas, com antecedencia suficiente, qualquer alterayao no
percentual ou valor das mensalidades, bem como os nomes dos empregados que eventualmente
manifestarem oposiyao ao desconto.

o SINDPD-RJ e/ou SEPRORJ se comprometem em atuar preventivamente, de forma conjunta ou
isoladamente, perante as empresas contratantes de mao-de-obra terceirizada, sejam de que natureza juridica
for, inclusive cooperativas, no intuito de assegurar direitos e garantias legais, bem como, 0 cumprimento das
clausulas constantes da presente convenyao coletiva.

Os sindicatos convenentes se comprometem a reabrir as negociayoes com 0 fim de reajustar as clau
natureza economica, para ter vigencia a partir de 1° de setembro de 2012.



Paragrafo Unico - Ao termino do prazo estabelecido na clciusula primeira da presente Convenyao, a mesma
sera prorrogada por mais 90 (noventa) dias automaticamente. Novas prorrogayoes poderao ser celebradas

~ mediante expressa e formal concordancia entre as partes.

o SEPRORJ e 0 SINDPD-RJ reunir-se-ao, extraordinariamente, sempre que solicitado por uma das partes
e, ordinariamente, a cada 6 (seis) meses, a partir da vigencia desta Convenyao, com vistas a analisar
conjuntamente os cenarios de aplicayao das c1ausulas pactuadas e outras condiyoes que desejem acordar,
avaliando 0 quadro econ6mico e produtivo geral, e das empresas, as perspectivas de desenvolvimento, a
produtividade e a qualidade, os processos de reestruturayao, as inovayoes tecnologicas e a organizayao do
trabalho, podendo convencionar modificayoes e aprimoramentos.

Paragrafo Unico: As pautas das reunioes ordinarias devedo ser enviadas pelas partes com pelo menos 30
(trinta) dias de antecedencia.

Oito dias apos 0 deposito da presente Convenyao na Delegacia Regional do Trabalho, independentemente
de homologayao pela Justiya do Trabalho, as partes estarao obrigadas ao cumprimento da mesma, sob pena
do disposto no art. 872 da CLT.

Paragrafo Unico: 0 SEPRORJ e 0 SINDPD-RJ manterao esforyos conjuntos no acompanhamento
perante todas as empresas, quanta ao fiel cumprimento do inteiro teor da presente convenyao.

CLAuSULA QUINQUAGESIMA TERCEIRA - MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA
CONVEN<;::AO COLETIV A:

Se violada qualquer Clausula desta Convenyao, ficara 0 infrator obrigado a multa igual R$ 148,27 (Cento e
Quarenta e Oito Reais e Vinte e Sete Centavos), vezes 0 numero de meses em que perdurar 0

inadimplemento da c1ausula, em favor de cada empregado que sofreu a infrayao.

Paragrafo Unico - Fica ainda estipulado 0 acrescimo de 20% (vinte por cento) sobre 0 valor decorrente do
inadimplemento, incidente sobre os creditos apurados quando da execuyao em ayao judicial, apos decisao
judicial transitada em julgado que tenha reconhecido a infrayao, por cada empregado.

A terceira segunda-feira do mes de outubro sera considerada feriado para os empregados em empresas
atuantes no setor de informatica e tecnologia da informayao.

Paragrafo Unico: sera facultado as empresas a substituiyao do dia mencionado no caput por outro de
- melhor conveniencia para ambas as partes, na mesma proporyao e sem a incidencia de hora extraordinaria; 0

que devera ser feito ate 0 dia 30 de setembro do ana correspondente, por meio de comunicayao ao SINDPD,
do acordo fmnado com seus respectivos empregados. A substituiyao ora mencionada somente podera recair
entre os meses de abril a novembro do ana correspondente a troca.
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