
A$rrrgadm 
CRICIUMA 

CONVEN@O COLETIVA DE TRABALHO 2.008/2.009 

Pelo presente instrumento, de urn lado o SINDICATO DOS TRABALHADORES EM 

TURISMO, HOSPITALIDADE, E DE HOTEIS, RESTAURANTES, BARES DE 

GRAVATAL E REGIAO SC, CNPJ 80.490.501 /0001-32, Registro Sindical 

46000.004765/2004-51, corn sede na Rua Annes Gualberto, no 426, Centro, Gravatal, SC, 

neste ato representado por seu presidente, Senhor VLLMAR DA LUZ MENDONCA, C. I. no 

203.140 e CPF: 289.910.449-72, e do outro lado o SINDICATO DAS EMPRESAS DE 

COMPRA, VENDA, L O C A G ~  E ADMINISTRA~~O DE IMOVEIS E DOS 

EDIF~COS EM CONDOM~NIOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS - SECOVI 

REGIAO TuB~o/GRAvATAL,  neste ato representado por seu presidente, Senhor 

Fernando Willrich, com sede na Rua Araujo Figueiredo, 119 4" and. sl402, Florian6polis, SC, 

ambos representando os Municipios de: : 01 - Armazkm, 02 - Braqo do Norte, 03 - Capivari de 

Baixo, 04 - Gravatal, 05 - G d o  Pari, 06 - ImanJ, 07 - Imbituba, 08 - Jaguaruna, 09 - Laguna, 

10 - Lauro Miiller, 11 - Orleiins, 12 - Pedras Grandes, 13 - Rio Fortuna, 14 - Sangiio, 15 - SZo 

Martinho, 16 - Siio Ludgero, 17 - Santa Rosa de Lima, 18 - Treze de Maio e 19 - Tubariio, 

devidamente autorizados pela assemblkia geral extraordinirias especificas, resolvem, por 

miituo acordo, celebrar a presente convenqiio coletiva de trabalho pel0 period0 de 

01/05/2008 a 30/04/2009, mediante as cEusulas e condiqdes a seguir. 

Empregados em Edificios em Condominios Residenciais, Comerciais e Empregados 

em Empresas de Compra, Venda, LocasZo e AdministrasZo de Im6veis pr6prios ou 

terceiros, das Incorporadoras de Im6veis e Shopping Centers dos Municipios de: 01 - 
ArmazCm, 02 - Braso do Norte, 03 - Capivari de Baixo, 04 - Gravatal, 05 - GrZo Par& 06 

- I m a d ,  07 - Imbituba, 08 - Jaguaruna, 09 - Laguna, 10 - Lauro Miiller, 11 - OrleZns, 12 

- Pedras Grandes, 13 - Rio Fortuna, 14 - SangZo, 15 - SZo Martinho, 16 - SZo Ludgero, 

17 - Santa Rosa de Lima, 18 - Treze de Maio e 19 - Tubarlo. 



01- CORRE@O SALARIAL 

0 s  salirios dos integrantes da categoria profissional seriio reajustados no mis de maio/2008, 

pela aplica@o de 06,00% (Seis por cento), incidente sobre os salirios de abd/2008, 

compensados os aumentos espontiineos e legais concedidos no periodo, inclusive sobre os 

salhios norrnativos. 

Parhgrafo ~ n i c o  - As diferensas salariais advindas deste reajuste podergo ser pagas at6 o m&s 

de julho de 2008. 

02 - sALARIo NORMATIVO - PIS0 SALARIAL - EMPREGADOS EM 

CONDOM~NIOS RESIDENCIAS E COMERCIAIS: 

Fica estabelecido o S f i o  Normativo ou Piso Salarial aos integrantes da categoria profissional, 

com vigincia a partir de 01/05/2008, nas segurnte bases: 

- Zelador: 

R$544,84 na admissgo; 

R$631,76 ap6s 90 dias de txabalho na empresa. 

- Demais Funcionhrios: 

R$436,72 na admisdo; 

R$492,90 ap6s 90 dias de txabalho na empresa 

2.1 - sALARIo NORMATIVO - PIZO SALARIAL - EMPREGADOS EM 

EMPRESAS D E  COMPRA, VENDA, LOCAGAO E ADMINIsTRA@O D E  

I M ~ V E I S  PR~PRIOS OU TERCEIROS, DAS INCORPORADORAS E IM~VEIS 

E SHOPPING CENTERS. 

Fica estabelecido o S a E o  Normativo o Piso Salarial integrantes da categoria profissional, corn 

vigcncia a part .  de 01 /05/2008, nas seguintes bases: n 



2.1 Continuos (office-boy) / Limpeza (Faxineira): 

R$415,00 na admisslo; 

R$467,00 ap6s 90 dias de trabalho na empresa. 

2.2 Demais Funcionhrios: 

R$43 1,00 na admisslo; 

R$596,00 ap6s 90 dias de trabalho na empresa. 

Parhgrafo primeiro - Nos contratos em que a carga horkia seja estipulada por periodo 

inferior a 44 (quarenta e quatro) horas semanais o piso salarial aqui acordado poderi ser pago 

de forma proportional, sendo que, neste caso, o trabalho excedente ao penodo contratado 

deveri ser pago com os acriscimos estipulados aos horirios extraordinhios, nZo se aplicando 

este dispositivo aos empregados que estejam sob o regime de horas previsto na cEusula 

O7(sete) desta Convenqlo. 

03 - sAL~LRIo HABITAQ~O 

Pica assegurado ao empregado zelador residente no condominio (ou dependincias deste), a 

percep~lo de salhio habitaqlo, correspondente a 24% (vinte e quatro por cento) do sahio 

base. 

Parhgrafo Primeiro - Para os empregados que estejam recebendo sakio habitaqlo, deveri 

constar destacadamente na folha de pagamento, tanto na coluna de crCdito quanto na coluna 

de dibito, ficando certo que, tanto o saki0 nominal quanto o s&rio utilidade servirlo de base 

para os descontos e recolhimentos dos encargos sociais. 

Padgrafo Segundo - 0 saki0 habitaqlo seri lanqado somente a cridito, quando do 

pagarnento do 13" sa&o e, no caso de rescislo contratual, tambim sobre fCrias e aviso prCvio, 

este quando indenizado. 

Parhgrafo Terceiro - A desocupago do irn6vel em que reside o empregado, no caso de , 

rescislo contratual, deveri se dar no primeiro dia iitil ap6s o recebimento das verb 



rescis6rias7 se a rescisiio se der por iniciativa daquele. Sendo a iniciativa por parte do 

empregador, deveri a desocupasiio se dar no trigksimo dia posterior L data do aviso prkvio, se 

indenizado, ou, se trabalhado, no dkcimo dia ap6s o pagamento das verbas rescis6rias. 

04 - QUINQU~~NIO 

Seri concedido a todos os empregados o percentual de 5% (cinco por cento), a titulo de 

qiiinqiienio, a cada period0 de 05 (cinco) anos de s e ~ q o s  inintermptos prestados a mesma 

empresa, retroativo L data de admissiio do empregado, aplicivel sobre o saki0 percebido, 

inclusive sobre o piso salarial. 

05 - HORAS EXTRAORDINARIAS 
As horas extraordinikhs seriio remuneradas com o adicional de 50% e nos feriados 

trabalhados seri de 65% (sessenta e cinco por cento). 

06 - TRABALHO NOTURNO 

Seri de 20% (vinte por cento) o adicional correspondente i prestasiio de s e ~ s o  notumo, 

assim considerado o prestado entre is 22:OO e is  05:OO horas. 

07 - JORNADA DE TRABALHO DOS PORTEIROS NOTURNOS E DIURNOS 

Fica facultado a empresa e respectivo sindicato da categoria profissional, &mar acordo de 

prorrogasb e compensasiio de horiirio de trabalho dos porteiros notumos e diumos, 

possibilitando estabelecer jomada de 12 (doze) horas de trabalho com 36 (trinta e seis) horas 

de descanso. 

Parhgrafo Primeiro: os trabalhadores submetidos a este regime de horirio de trabalho, 

receberiio, alkm do saki0 contratual e adicional notumo, 15 (quinze) horas normais por mes. 

Parhgrafo Segundo: as situas6es mais benkficas existentes, prevaleceriio sobre a norma 

estabelecida no parirgrafo primeiro. 
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Parhgrafo Terceiro: os intervalos para descanso e alirnentasio niio concedidos, serio pagos 

como horas extras. 

08 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 

Fica estabelecido o pagamento de adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por 

cento) do saMrio minimo, devido exclusivamente aos empregados que trabalham nas 

dependkncias da lixeira, nos locais dos compactadores de lixo, sendo este manuseio 

caracterizado pel0 ato de transferkncia do material ali depositado, para sacos pMsticos ou 

latdes, transportando-os para o local de coleta, efetuando a lavagem dos latdes de lixo. Nio 

caracteriza manuseio de lixo o recolhimento de garrafas, de lixo acondicionado em sacos 

pMsticos, de caixas ou outros objetos deixados nos andares do pr6dio ou a simples varredura. 

09 - MORA SALARIAL 

As empresas pagario ao empregado 0,5% (zero virgula cinco por cento) ao dia mais correqiio 

monedria sobre o salirrio vencido, no caso de mora salarial. 

10 - INTERVAL0 PARA LANCHES 

Seriio concedidos 15 (quinze) rninutos de interval0 para lanches, em cada period0 de trabalho, 

os quais serZo computados como tempo de seMso na jornada &ria do empregado, 

independente de registro de ponto. 

11 - ESTABILIDADE DA GESTANTE 

Seri garantida a estabilidade da gestante desde a concep~io at6 150 (cento e cinqiienta ) dias 

ap6s o parto. 

12 - FERIAS PROPORCIONAIS 

0 empregado que rescindir espontaneamente o seu contrato de trabalho antes de completar 

em ano de s e ~ s o  teri direito ao recebimento de fkrias proporcionais, ii raziio de 1/12 (urn 

doze avos) da respectiva remuneraqiio mensal, por mks completo de trabalho ou frasio lgual 

ou superior a 15 (quinze) dias. * A \ \  



13 - QUITACAO DO INPC NAS RESCIS~ES CONTRATUAIS 

As empresas complementarlo na rescislo contratual de seus empregados, com base no INPC 

acumulado a partir da dtima data-base e, na sua falta, pela aplicasiio do indice de inflaslo 

divulgado pel0 Govemo Federal, os valores referentes i s  verbas rescis&ias, compensados os 

reajustes de ordem legal e espontheos. 

14 - ASSIST~~NCIA SINDICAL NAS RESCISOES CONTRATUAIS 

As rescis6es de contrato de trabalho sedo efetivadas perante o SINDICATO DOS 

TRABALHADORES EM TURISMO, HOSPITALIDADE, E DE HOTEIS, 

RESTAURANTES, BARES DE GRAVATAL E R E G ~ O  SC, CNPJ 80.490.501/0001- 

32, Registro Sindical 46000.004765/2004-51, com sede na Rua Annes Gualberto no 426 - 

Centro,Gravatal, SC, nos termos da legislaslo em vigor. 

u -  IN^ CIO DO P E ~ O D O  DE GOZO DAS FERIAS 

0 inicio das fkrias coletivas ou individuais, niio poderi coincidir com sibado, domingo, feriado 

ou dia de cornpensaslo de repouso semanal, salvo os empregados que trabalhem no sistema de 

escala. 

16 - EMPREGADOS NOVOS ADMITIDOS 

Admitidos empregados para a funs50 de outro dispensado sem justa causa, C garantido Lquele 

s&o igual ao do empregado de menor salirio na funsiio, sem considerar as vantagens 

pessoais. 

17 - ANOTACAO DA FUNCAO NA CTPS 

Fica proibida a contrataslo e anotasiio na carteira de trabalho de empregado para a funslo de 

c c s e ~ s o s  gerais", por se tratar de atividade inexistente na categoria. 

18 - AVISO P R ~ V I O  PRAZO ESPECIAL 

Seri de 45 (quarenta e cinco) dias o aviso prkvio para os empregados que contem mais de 05 

(cinco) anos 'de servisos nas Empresas abrangidas, que vierem a serem dernitidos na 

desta Convengiio Coletiva de Trabalho. 



19 - DISPENSA DO AVISO P&VIO 

Fica dispensado o cumprimento do aviso prkvio integral, dado pel0 empregador, no caso de o 

empregado obter novo emprego antes do respectivo tkrrnino, sendo-lhe devida, em tal caso, a 

remunerasiio proporcional aos dias efetivamente trabalhados. 

20 - DESPEDIDA POR JUSTA CAUSA 

No caso de despedida por justa causa, o empregador comunicari por escrito ao empregado o 

motivo da rescisiio, sob pena de niio poder alegar a falta em juizo. 

21 - ABONOS DE FALTA A 0  EMPREGADO ESTUDANTE 

SerZio abonadas as faltas do empregado estudante, nos horirrios de exames regulares ou 

vestibulares coincidentes com o horfio de trabalho, desde que realizados em estabelecimento 

de ensino oficial ou autorizado legalrnente e mediante comunicasiio prkvia ao empregador, 

com o minim0 de 72 (setenta e duas) horas, e comprovasiio oportuna. 

22 - EMPREGADO SUBSTITUTO 

Enquanto perdurar a substituiqiio, que niio for meramente eventual, o empregado substituto 

far; jus ao salkio do substituido, excetuadas as vantagens pessoais, desde que haja ato de 

designasiio especifico e com prazo previamente deterrninado. 

23 - COMPROVANTE DE PAGAMENTO 

0 s  condominios ficam obrigados a fornecer a seus empregados, envelopes de pagamento ou 

documento similar, contendo, alCm da identificasiio do condominio, discriminaqiio de todos os 

valores pagos e descontados, inclusive os relatives a FGTS. 

24 - EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO E INSTRUMENT0 DE TRABALHO 

Seriio fornecidos, gratuitamente, aos trabalhadores, quando exigidos por lei ou pelos 

empregadores, todos os equipamentos de protesiio individual, bem como uniformes, calsados, 

instrumentos de trabalho. 
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25 - re-APOSENTADORIA 
Serlo garantidos o emprego e o saErio ao trabalhador que contar mais de 05 (cinco) anos de 

servi~os prestados ao mesmo empregador, nos 18 (dezoito) meses que antecederem a data em 

que se adquire o direito B aposentadoria voluntirb, ressalvado o motivo disciplinar ou niio uso 

do direito. 

26 - ABONO D E  FALTAS A 0  TRABALHADOR 

Seri abonada a falta do trabalhador no caso de consult. mCdica, pel0 periodo desta, ou nas 

primeiras 24 (vinte e quatro) horas, no caso de acompanhamento na intemasiio hospitalar de 

dependente com idade inferior a 14 (quatorze) anos ou invilido, sendo que, em ambos os 

casos, deveri haver comprova$io atravCs de atestado mCdico. 

Pariigrafo ~ n i c o  - Quando mais de um empregado da mesma empresa for responshel pel0 

dependente mencionado no ''caput" desta cEusula, somente a urn deles se estenderi o 

beneficio. 

27 - VALE - TRANSPORTE 

As Empresas abrangidas por esta Conven~lo fomecerlo vale-transporte aos seus empregados, 

facultado a empresa descontar at6 6% do seu salirio. 

28 - APLICA~AO DA NR-7 

0 s  Condominios deverlo providenciar a realiza~iio dos exames mCdicos de que trata a NR-7 e 

na forma da mesma, quando da admisslo do empregado; do seu retomo ao trabalho em razlo 

de ausincia por periodo igual ou superior a trinta dias por motivo de doen~a ou acidente, ou 

parto; mudan~a de fun~iio e demissional; e, periodicamente, no periodo mixitno de 01 (um) 

ano. 

29 - RENEGOCIA~A~/COMISSAO PERMANENTE D E  NEGOCIA@~ 

As entidades convenentes envidarlo esforqos para promover mis a mis uma rodada de , - 



30 - CURSOS D E  FORMA@~O PROFISSIONAL 

0 s  condominios liberariio seus empregados do trabalho, sem prejuizo de seus s ~ o s ,  num 

total de 40 (quarenta) horas, duzante o period0 de vigincia desta Convensiio Coletiva de 

Trabalho, para participasiio dos mesmos em cursos de formasiio profissional promovidos pela 

entidade profissional. 

Parkrafo ~ n i c o :  0 s  Sindicatos convenentes, comunicariio ao condominio a participasiio de 

cada empregado, a carga horiria e o conte6do dos cursos, com antecedincia minima de 05 

(cinco) dias. 

31 - LIBERAG~O D E  DIRIGENTES SINDICAIS 

0 s  dirigentes sindicais da entidade sindical profissional seriio liberados para comparecimento 

em assembliias, congresses ou reunides sindicais durante 20 (vinte) dias ao ano, sem prejuizo 

de suas remuneras6es. A liberas50 deveri ser comunicada ao condominio com 48 (quarenta e 

oito) horas de antecedtncia. 

32 - PRORROGAGAO E COMPENSA@O DE HORARIO 

Fica estabelecida a possibilidade de negociasiio de acordo de coletivo de trabalho entre 

Condominio e Sindicato Profissional, visando o estabelecimento de prorrogasiio e 

cornpensas20 de jomada de trabalho. 

33 - ATrVIDADE CONTRATADA 

Fica vedada aos trabalhadores de condominios, a realizasiio de atividades diversas daquelas 

estabelecidas em seu contrato de trabalho. 

34 - COMISSAO D E  CONCILIAGAO P&VIA 

As entidades sindicais convenentes desenvolveriio esforsos visando i implantasiio da comisslo 

de conciliasiio privia, podendo ser efetuada atravis de comiss2o intersindical. 



G O U V ~ A  DOS RElS 
Advogados 

35 - INCLUSAO SOCIAL DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

As entidades acordantes, em cumprimento a legislagiio vigente e visando dar efetividade aos 

preceitos do art. 93, da Lei 8.213 e art. 36 do Decreto 3.298, fariio a divulgagZo da importiincia 

de contratar os portadores de necessidades especiais, tudo conforme o Anexo I, que 6 parte 

integrante desta Convengiio Coletiva de Trabalho. 

36 - SEGURO DE VIDA 

0 s  empregadores se obrigam a custear em beneficio de todos os seus empregados, seguro de 

vida e acidentes pessoais em grupo, observadas as s e p t e s  coberturas minimas, facultado a 

ambos os sindicatos o direito de fiscalizarem o atendimento desta obrigagiio: 

I) R$ 10.000,OO (dez mil reais) em caso de morte do empregado(a) por qualquer causa, 

independentemente de carkncia, idade e local da ocorrgncia; 

11) R$ 10.000,OO (dez mil reais) em caso de invalidez permanente do empregado(a), 

causada por acidente ou doenga(profissional ou niio), independentemente de idade e 

local da ocorr6ncia. Caso a invalidez seja parcial a indenizagiio seri proportional ao 

grau de invalidez, sendo que a Seguradora deveri observar tabela regulamentada pela 

SUSEP; 

111) R$ 1.000,OO (hum mil reais), a titulo de Auxilio Funeral que seri devido em caso de 

falecimento do empregado(a), mediante comunicagiio expressa do Estipulante, para 

fazer frente is  despesas imediatas, niio dedutivel do Capital Segurado. 

ParPgrafo Primeiro: Para inclusiio na abertura da Ap6lice com os valores acirna estipulados a 

Seguradora deve se comprometer em aceitar todos os funcionhios que se encontrem em plena 

atividade de trabalho e perfeitas condig6es de safide, sendo que, ap6s as inclus6es 

automiticas, ficariio limitadas a 60 anos, dependendo entiio, da negociagiio de novos valores. 

ParPgrafo Segundo: Para o reajuste dos valores descritos no caput desta cliusula, sed 

utilizado o mesmo indice acordado para o reajuste s a k d  desta CCT. 



Pariigrafo Terceiro: 0 s  empregadores que niio pagarem o seguro de vida e acidentes pessoais 

dos seus empregados responsabilizar-se-iio pel0 ressarcimento dos valores elencados no caput 

desta clirusula. 

Pariigrafo Quarto: Como forma de facilitar aos empregadores o cumprimento da presente 

clhusula, o SECOVI Florian6polis/TubarHo antecipou contrato, na qualidade de Estipulante, 

com as duas Corretoras de Seguros que apresentaram menores custos e maiores beneficios, 

ficando, no entanto, todos os empregadores livres para optar pelos s e ~ s o s  de qualquer 

Corretora, desde que a cobertura ao trabalhador niio seja inferior 21 descrita no inicio desta 

clziusula. 

Pariigrafo Quinto: 0 s  empregadores que nHo optarem pela Ap6lice Coletiva contratada pel0 

Sindicato Patronal, devem informar ao mesmo o n h e r o  da Ap6lice e a Seguradora 

contratada para fins da obrigaq2o prevista no caput desta clziusula. 

37. SISTEMA ALTERNATIVO DE REGISTRO DE HO&O DE TRABALHO 

As Empresas abrangidas pela presente Convensiio Coletiva de Trabalho poderiio utilizar 

meios alternativos de registro de horkio de trabalho, inclusive podendo dispensar de fazer o 

registro. 

Pariigrafo ~ n i c o :  No caso de niio registrar o horirio de trabalho dos empregados, presurnir- 

se-i que o horirio fixado no contrato de trabalho esta sendo cumprido, restando ao 

empregado a prova do descumprimento. 

38 - MICRO-EMPRESA E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - SIMPLES 

0 s  termos da presente Convensiio Coletiva abrangem integralmente tambCm os trabalhadores 

de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES 



G O U V ~ A  DOS RElS 
Advagadm 

39.TAXA NEGOCIAL PATRONAL 

0 s  integrantes da categoria patronal abrangidos pela presente Convengiio Coletiva de 

Trabalho deverHo recolher ao SECOVI - R E G ~ O  FLORIANOPOLIS/TUBA~O SC, at6 

o dia 15 de agosto de 2008, o percentual de 10% (dez por cento) calculado sobre o valor da 

folha de pagamento seus empregados referente ao mts de julho e at6 o dia 15 de outubro de 

2008 o percentual de 10% (dez por cento) sobre a folha de pagamento referente ao mts de 

setembro de 2008. 

40 - PENALIDADES 

Multa de 10% (dez por cento) do s&o normativo da categoria profissional, por empregado e 

por infrasgo, pel0 nHo cumprimento de quaisquer das cliusulas deste instrumento normativo, 

revertendo seu valor em favor do empregado prejudicado ou atingido. 

Parhgrafo ~ n i c o :  A mesma multa, nas mesmas condisdes, ser6 devida pel0 nHo cumprimento 

das seguintes condiq6es legais: 

a) nHo instalasHo de assento nos locais de trabalho para descanso durante a jomada; 

b) nHo concessiio de intervalos intra-jomadas; 

c) nHo entrega aos empregados dos extratos do FGTS fomecidos pel0 banco depositkio; 

d) n5o cadastramento no PIS ou omisdo do nome do empregado na RAIS; 

e) nHo concessHo do vale-transporte. 

41 - DESCONTO DA CONTRIBUI@~O ASSISTENCIAL DOS EMPREGADOS 

E mantida regularmente entre as partes a obrigaqlo de fazer, contidas no Art. 513 Letra "en da 

CLT e Artigo do Estatuto Social da Entidade SindicaL 

a) 0 valor a ser descontado dos empregados, a titulo de ContribuisHo Assistencial, em 

folha de pagamento, 6 de 3% (trts por cento) no mts de DEZEMBR0/2008,3% (trts 

por cento) no m6s de JANEIR0/2009 e de 4% (quatro por cento) em 

FEVEREIR0/2009, totalizando 10 % (dez por cento) da remuneraqiio no ano. 



GOUV&A DOS RElS 
Advogadw 

b) 0 valor deveri ser deduzido na folha de pagamento e recolhido aos cofres da entidade 

representativa at6 o 10. (dtcimo) dia do mks subseqiiente, atravCs do Banco Indicado 

no boleto pela entidade sindical profissional da categoria. 

c) A multa para o caso de descumprimento desta Cliusula seri de 2% (dois por cento) do 

valor devido, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mks, sem prejuizo da 

correslo rnonetiria, na forma da lei, observado o disposto no Artigo 920, do C6digo 

Civil Brasileiro. 

42 - DIREITO DE OPOSI~AO 

Ser6 garantido ao empregado nHo sindicalizado o direito de oposi$io ao desconto da 

contribuisHo, at6 o d6cimo dia dos meses de dezembro/ 2008 janeiro/2009 e fevereiro/09, 

desde que o fasa pessoalmente na sede do suscitante, com antecedkncia minima de 30 dias ao 

lo desconto. 

43 - VIG~NCIA 

A vigfncia da presente ConvensHo Coletiva de Trabalho ser6 de 12 (doze) meses, com inicio 

em 01 /05/2008 e tCrmino em 30/04/2009. 

Florian6polis/ Gravatal (SC), 

SINDICATO DOS TRAB OSPITALIDA.DE, E DE HOTEIS, 

RESTAURANTES, BARES DE GRAVATAL E REGHo SC 

VILMAR DA LUZ MENDONW 

CPF: 289.910.449-72 

. 
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G O U V ~ A  DOS REIS 
Advogadas 

ANEXO I - Portadores de Necessidades Especiais 

A Constituisgo de 1988, como norma dire& que 6, representou o inicio do process0 de 

reversgo da dwa realidade dos deficientes. Em primeiro lugar, pela adjetivasiio do Estado 

como ccDemocritico de Direito", o que representa a participasgo de todos os individuos na sua 

concresgo &a. De outra parte, pela elevasgo da cidadania, da dignidade da pessoa humana e 

dos valores sociais do trabalho a fundamentos da nasgo, objetivando o bem comum, atravCs 

da construs50 de uma sodedade livre, justa e solid&&, corn redusgo das desigualdades sociais. 

Essas diretrizes fundamentais foram ainda cercadas pelos segumtes programas em relasgo A 

pessoa portadora de deficigncia: 

"(...) proibiqiio de qualquer discriminasiio no tocante a s&rio e critCrio de admissiio do 

trabalhador portador de deficigncia" (arts. 5", caput, e 7", inc. XXXI, da CF/88); 

"(...) reserva de cargos pfiblicos, a serem preenchidos atravCs de concursos, para pessoas 

portadoras de deficigncia" (art. 37, VIII, da CF/88); 

"( ...) habilitaszo e reabilitasgo das pessoas portadoras de defici&ncias e a promoqiio de sua 

integrasgo ii vida comunikhia" (art. 203, IV, da CF/88); 

"(...) adaptasgo dos logradouros, dos edificios de uso pfiblicos e dos veiculos de transporte 

coletivo, a fim de garantir acesso adequado As pessoas portadoras de deficiihcia" (arts. 227, $ 

ZO, e 244 da CF/88); 

0 certo C que prever, simplesmente, a proibisgo de qualquer procedimento discriminat6rio na 

admiss20 do portador de deficigncia n2o foi suficiente. Aliis, nem mesmo a tipificasiio de tal 

conduta como crime punivel com recluszo de 1 a 4 anos, no art. 8O da L. 7.853/89, o foi. 

Veio a lume, enbo, no bojo da lei de beneflcios da previdgncia social - Lei 8.213, de 

24.07.1991-, norma que introduziu entre n6s o sistema de quotas no preenchimento de cargos. 

Segundo o artigo 93 da LBPS': \h 
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"A empresa com 100 {cem) ou mais empregados esti obrigada a preencher 2% (dois Dor 

cent01 a 5% (cinco por cento) dos seus cargos com beneficiirios reabilitados ou ~essoas 

portadoras de deficihcia habilitadas, na seguinte proporqiio: 

I- at6 200 empregados: 2%; 

11- de 201 a 500: 3%; 

111- de 501 a 1.000: 40%; 

IV- del.O01emdiante;5%". 

$ lo A dispensa de trabalhador reabilitado ou de deficiente habilitado ao final de contrato por 

prazo determinado de mais de 90 (noventa) dias, e a imotivada, no contrato por prazo 

indeterminado, s6 poderii ocorrer ap6s a contrata~iio de substituto de condi~Po semelhante. 

' Lei dos Beneficios da PrevidCncia Social 

$2" 0 MinistCrio do Trabalho e da Previdcncia Social deverii gerar estatisticas sobre o total de 

empregados e as vagas preenchidas por reabilitados e deficientes habilitados, fornecendo-as, 

quando solicitadas, aos sindicatos ou entidades representativas dos empregados. (gnfo nosso) 

0 art. 36 do Decreto no 3.298, de 20 de dezembro de 1999, que serii demonstrado 

posteriormente, em repeti~iio ao disposto no artigo supra citado, b o u  os mesmos 

percentuais de referido artigo da Lei. 

Importante se faz o entendimento legal de "pessoa portadora de deficiCncia". Consoante o art. 

4" do Decreto no 3.298, de 20 de dezembro de 1999, in verbis: 

"Art. 4' E considerada pessoa portadora de deficiCncia a que se enquadra nas segumtes 

categorias: 

I - deficicncia fisica - alteraqiio completa ou parcial de um ou mais segrnentos do corpo 

humano, acarretando o comprometimento da funqiio fisica, apresentando-se sob a forma de , 
paraplegla, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, mplegia, mparesia, Y r3(3 
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hemiplegia, hemiparesia, amputaqiio ou ausincia de membro, paralisia cerebral, membros com 

deformidade conginita ou adquirida, exceto as deformidides estiticas e as que niio produzam 

dificuldades para o desempenho de funqdes; 

I1 - deficikncia auditiva- perda parcial ou total das possibilidades auditivas sonoras, variando de 

graus e niveis na forrna seguinte: 

a) de 25 a 40 decibiis(db)- surdez leve; 

b) de 41 a 55 db- surdez moderada; 

c) de 56 a 70 db- surdez acentuada; 

d) de 71 a 90 db- surdez severa, 

e) acima de 91 db- surdez profunda; e 

0 anacusia; 

I11 - deficikncia visual- acuidade visual igual ou menor que 20/200 no melhor olho, ap6s a 

melhor correqiio, ou campo visual inferior a 20°(tabela de Snellen), ou ocorrincia sitnulthea 

de ambas as situaqdes; 

JY - deficiincia mental- funcionamento intelectual significativamente inferior 21 midia, com 

manifestaqiio antes dos dezoito anos e limitaqdes associadas a duas ou mais heas de 

habilidades adaptativas, tais como: 

a) comunicaqiio; 

b) cuidado pessoal; 

c) habilidades sociais; 

d) utilizaqiio da comunidade; 

e) saiide e seguranqa; 

0 habilidades acad&cas; 

g) lazer; e 

h) trabalho; 

V - deficigncia mdtipla- associaqiio de duas ou mais deficiincias. 

n 



Portanto, faz-se necesskio que as entidades acordantes, em cumprimento a legislaggo vigente, 

apresente um projeto visando dar efetividade aos preceitos do art. 93, da Lei 8.213 e art. 36 do 

Decreto 3.298, que assim dispde: 

"Art. 36. A empresa com cem ou mais empregados esh obrigada a preencher de dois a cinco 

por cento de seus cargos com benefidrios da PrevidCncia Social reabilitados ou com pessoa 

portadora de deficiCncia habilitada, na s e p t e  proporggo: 

I at6 duzentos empregados , dois por cento; 

I1 de duzentos e urn a quinhentos empregados, trCs por cento; 

I11 de quinhentos e um a mil empregados, quatro por cento; ou 

IV mais de mil empregados, cinco por cento.( ...)" 

Convdm destacar o art. 35 do mesmo Decreto, que dispde sobre as modalidades de 

contrataggo da pessoa portadora de deficitncia. 

"Art. 35. Sgo modalidades de inserggo laboral da pessoa portadora de deficikncia: 

I - colocaggo competitiva: processo de contrataggo regular, nos terrnos da legislaggo trabalhista 

e previdench, que independe da adoggo de procedimentos especiais para sua concretizagiio, 

ngo sendo excluida a possibilidade de utilizaglo de apoios especiais; 

I1 - colocagiio seletiva: processo de contrataggo regular, nos termos da legislaggo trabalhista e 

previdenc&, que depende da adoggo de procedimentos e apoios especiais para sua 

concretizaggo; e 

I11 - promogiio do trabalho por conta pr6pria: processo de foment0 da aggo de uma ou mais 

pessoas, mediante trabalho aut6nom0, cooperativado ou em regime de economia familiar, com 

vista i emancipaggo econ6rnica e pessoal. 

§ lo As entidades beneficentes de assistgncia social, na forma da lei, podergo intermediar a 

modalidade de inserggo laboral de que tratarn os incisos I1 e 111, nos seguintes casos: \k\ 



I - na contratasiio para prestapo de servisos, por entidade piiblica ou privada, da pessoa 

portadora de deficihcia, mental ou sensorial: e 

I1 - na comercializasiio de bens e servisos decorrentes de programas de habilitasiio profissional 

de adolescente e adulto portador de deficihcia em oficina protegida de produsiio ou 

terapkutica. 

s 2" Consideram-se procedimentos especiais os meios utilizados para a contratasiio de pessoa 

que, devido ao seu grau de deficiencia, transit6ria ou permanente, exija condisdes especiais, 

tais como jomada vasvel, horirio flexivel, proporcionalidade de salirio, ambiente de trabalho 

adequado is suas especifiddades, entre outros. 

s 3" Consideram-se apoios especiais i orientasiio, a supervisiio e as ajudas tCcnicas entre outros 

elementos que a d e m  ou permitarn compensar uma ou mais limitas6es funcionais motoras, 

sensoriais ou mentais da pessoa portadora de deficihcia, de mod0 a superar as barreiras da 

mobilidade e da comunicasiio, possibilitando a plena utilizaqiio de suas capacidades em 

condisdes de normalidade. 

s 4" Considera-se oficina protegida de produsiio a unidade que funciona em relasgo de 

dependhcia com entidade p6blica ou beneficente de assisthcia social, que tem por objetivo 

desenvolver prograrna de habilitasgo profissional para adolescente e adulto portador de 

defidgncia, provendo-o com trabalho remunerado, com vista i emancipasgo econ6mica e 

pessoal relativa. 

s 5" Considera-se oficina protegida terapgutica a unidade que funciona em relasiio de 

dependincia com entidade piiblica ou beneficente de assisthcia social, que tem por objetivo a 

integrasiio social por meio de atividades de adaptasiio e capacitasiio para o trabalho de 

adolescente e adulto que devido ao seu grau de deficikncia, transitbria ou permanente, niio 

possa desempenhar atividade laboral no mercado competitivo de trabalho ou em oficina 

protegida de produsgo. 

6" 0 period0 de adaptasgo e capacitasiio para o trabalho de adolescente e adulto portador de 

deficihcia em oficina protegida terap2utica ngo caracteriza vinculo empregaticio e esti 

condicionado a process0 de avaliasiio individual que considere o desenvolvimento 

biopsicossocial da pessoa. 
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s 7" A prestaszo de servisos seri feita mediante celebrasiio de conv6nio ou contrato formal, 

entre a entidade beneficente de assistencia social e o tomador de servisos, no qual constari a 

relasiio nominal dos trabalhadores portadores de deficiencia colocados i disposisiio do 

tomador. 

s 8" A entidade que se u&ar do process0 de colocasiio seletiva deveri promover, em parceria 

com o tomador de servisos, programas de prevensiio de doensas profissionais e de redusiio da 

capacidade laboral, bem assirn programas de reabilitasiio caso ocorram patologias ou se 

manifestem outras incapacidades. 

Florian6polis/Gravatal (SC), 01 de maio de 2008. 
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