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SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVICOS TERCEIRIZAVEIS TRABALHO TEMPORARIO LIMPEZA E
CONSERVACAO AMBIENTAL DO ESTADO DO PARA SEAC, CNPJ n. 04.697.124/0001-29, neste ato
representado(a) por seu Presidente, Sr(a). ALCIR CAMPELO MENDES;
E
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP RODOV DAS EMP DO COMIND CIV LOC DE VEIC
PREST SERV MUN DE BELEM, CNPJ n. 02.438.619/0001-08, neste ato representado(a) por seu
Secretário Geral, Sr(a). LUIZ OTAVIO REIS;
SIND DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOV DO EST PA, CNPJ n. 04.138.210/0001-00,
neste ato representado(a) por seu Procurador, Sr(a). CARLOS ALBERTO REIS;
celebram o presente TERMO ADITIVO DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as
condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE
As partes fixam a vigência do presente Termo Aditivo de Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º
de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2018 e a data-base da categoria em 01º de janeiro.
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA
O presente Termo Aditivo de Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) Trabalhadores
em Transportes Rodoviários das empresas do Comercio, Industria, Construção Civil, Locação de
Veículos e de Prestação de serviços, com abrangência territorial em PA.

Relações de Trabalho – Condições de Trabalho, Normas de Pessoal e Estabilidades
Qualificação/Formação Profissional

CLÁUSULA TERCEIRA - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E MARKETING - PQPM
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/04/2017 a 31/12/2017

Resolvem as partes alterar O CAPUT CLÁUSULA DÉCIMA NONA PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO

PROFISSIONAL E MARKETING PQPM - que passa a vigorar da seguinte forma
As entidades sindicais FACE A DECISAO JUDICIAL proferida , processo TRT-PR-06421-2009-678-09-002, A partir de 1º de janeiro de 2017, exclusivamente em se tratando de novos contratos comerciais com os
tomadores de serviços em que o envio da proposta de preços tenha ocorrido a partir do dia 01/01/2014, as
empresas recolherão, mensalmente, ao Sindicato Profissional/economico a importância equivalente a R$
6,00 (seis reais) por empregado, importância esta que deverá fazer parte da composição de planilha de
custos apresentadas pelas empresas em processo licitatório ou em contratação direta, e será destinada à
manutenção do Programa de Qualificação Profissional e Marketing (PQPM), administrado pelo SINTROBEL
e SEAC/PA, tudo em conformidade com o entendimento de nossos Tribunais. A empresa que não adicionar
em sua planilha de custos o valor acima referenciado estará descumprindo a norma coletiva de trabalho que
é instrumento norteador das relações trabalhista devendo ser excluída do Processo licitatório.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Na restrita hipótese de serem os custos repassados ao tomado de serviços, as
empresas repassarão ao Sindicato laboral os valores previstos no caput da presente Clausula.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os recursos previstos na caput, obrigatoriamente deverão ser depositados em
conta bancária, aberta especificadamente para o PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E
MARKETING – PQPM, sendo que os repasses obrigatoriamente poderão ocorrer através de depósito
ou em guias própria na conta da Caixa Econômica Federal - CEF, agencia 3249, conta corrente nº
00000017-2.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O Sindicato Profissional em parceria com o Sindicato Patronal manterá e
divulgará uma programação permanente de Qualificação Profissional dos empregados do segmento asseio
e conservação, promovendo cursos, palestras, seminários e outros eventos que visem intensificar a
qualificação e requalificação dos trabalhadores.
PARÁGRAFO QUARTO - O SINTROBEL juntamente com o SEAC/PA, dentro do período de vigência
desta Cláusula, promoverão atos de divulgação do segmento nos mais diversos veículos de comunicação
visando à conscientização e orientação, não só dos trabalhadores, mas também dos empresários do
segmento, dos tomadores dos serviços de asseio e conservação, tanto do setor privado como da rede
pública, seja no âmbito municipal, estadual ou federal, sobre as peculiaridades do segmento, vantagens e
cautelas da prática administrativa por intermédio da terceirização.
PARÁGRAFO QUINTO – A Entidade Sindical Profissional (SINTROBEL), com vista na manutenção dos
serviços mencionados “parágrafo segundo” desta cláusula, destinará, mensalmente, ao SEAC/PA o
percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor recolhido pelas empresas, conforme fixado no caput desta
clausula.
PARÁGRAFO SEXTO - O recolhimento da importância ajustada no caput desta Cláusula será efetuado até
o dia 15 de cada mês.
PARÁGRAFO SÉTIMO - A omissão da empresa quanto à inclusão do nome de qualquer empregado na
Relação de Empregados, ensejará a aplicação de multa mensal à empresa no valor correspondente a R$
10,00 (dez reais) e a atualização financeira efetuada pela taxa SELIC pro rata die, por empregado omitido.
PARAGRAFO OITAVO - Os benefícios acima referenciados foi pleiteado pelo sindicato laboral
SINTROBEL, que após negociação com o sindicato patronal SEAC-PA, foi ajustado referido benefício
como parte integrante das negociações da Convenção Coletiva de Trabalho cuja vigência será de
01/01/2016 à 31/12/2016, que tem como objetivo proporcionar aos colaboradores do segmento qualificação
e orientação profissional visando propiciar aos mesmos segurança e bem estar social.
PARÁGRAFO NONO - A manutenção da cláusula aqui tratada, após término da vigência acima
referenciada, só será consentida se resultar da concordância e vontade das partes (SEAC X SINTROBEL).

Disposições Gerais
Outras Disposições

CLÁUSULA QUARTA - APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO

Ficam mantidas todas as demais cláusulas da Convenção Coletiva de Trabalho registrada
perante o MTE Proc. 46222.000624/2017-70, que não foram alteradas pelo presente TERMO
ADITIVO À CONVENÇÃO
2017-2018.
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