FEDERAçÃ0
D0$
TRABAL||AD0RES
t{0C0ilÉRCto
il0ESTADo
DE
SAt'tTA
CATARTI{A
FUNDADAEM 26 DE SETEMBRODE 1952

- crÏf$ï*t'#i:t#!ârï-302
sede:Avenida
MauroRamos,
1624

- centro-FLoRTANópoLrs
- sc

Fone: (048)3229-8677- Fax: (048)3229-8632
- Homepage:www.feces.florina.com.br
E-Mail: fecesc(Ofloripa.com.br
CNPJ 83 929588/0001-90

GoÌrurÌtsÃ0
G0lrTruA
ltrTRABAllt0

centrosde Formaçãode condutores(AutoEscolasl2oort2oog
Termode CONVENÇÃ)C)LET\VADE TRABALHO,
que entresi fazema FEDERAçÃoDoS
TRABALHADORES
NO COMÉRCIONO ESTADODE SANTA cATARINA . FEcESc,
entidadesindicalrepresentativa
dos trabalhadores
no comérciodeste Estado,com sede em
Florianopolis-SC,
com registrosindicalno Ministério
do Trabalhoe Empregosob no 319.147
livro 2 - fls. 1, em 1111211952,
inscritano CNPJ sob no 83.929.588/OOOt-gO,
nesteato
representada
peloseu Presidente
Sr. FRANCISCO
ALANO,portadordo CpF no 02g.253.20g10, e o slNDlcATo Dos cENTRos DE FoRMAçÃo DE coNDUToRESDE vEículos DE
SANTA GATARINA - SINDEMOSC-SC,entidade sindical representativada categoria
econômica,com sede na cidade de Blumenau-SC,
cop registrosindicalno Ministériódo
Trabalhoe Empregosob no46000.00584612001-26,
inscritanoCNPJ sob no 81.617.813/000127, nesteato representada
peloseu presidente
Sr. MURILODOSSANTOS,portadordo CpF no
490.287.159-91,
abragendoos centrosde formaçãode condutorese seus respectivos
empregadosno Estadode SantaCatarina,com exceçãodos municípiosde Criciúma,Cocaldo
Sul,Forquilhinha,
lçara,Morroda Fumaça,Nova Veneza,Sideropotis,
Trevisoe tJrussanga,
por
possuirem
convenção
coletivade trabalhopropria;
01. REAJUSTE
SALARIAL
Os saláriosdos integrantes
da categoriaprofissional
abrangida,vigentese devidamente
corrigidos
em Maiode 2006,serãoreajustados
no mêsde Maiode 2007pelopercentual
de S%
(cincopor cento).
ParágrafoUnico: Os empregados
admitidosa partirde Junho/2006
terão,em Maio/2007,
os
saláriosdo mês da admissãocorrigidosproporcionalmente
ao tempo trabalhado,conforme
tabelaabaixo:
MES
coRREÇAO
ADMISSÃO SALARIAL

Até MAt/06
JUN/06
JUL/06

5.00%
4,620/o
4.2OVo

MEt'

coRREçAO

ADMISSÃO SALARIAL
AGO/06
3.78o/o
SET/o6
3,36%

ouT/06

2.94o/o

ME5

coRREçAO

ADMrssÃo' SALARIAL
NOV/o6
DEZ|06
JAN/07

2.520/o
2,10o/o
1.68o/0

MEli
coRREÇAO
ADMtssÃo SALARIAL

FEVt07
MAFYOT
ABRYOT

1,260/o

0.84%
0.42o/o

02. SALAR|O NORMATTVO(ptSO SALARIAL)
Ficaestabelecido
o SalárioNormativoou Piso Salarialaos integrantesda categoriaprofissional,
a partirda admissão,nas seguintesbases:
a) R$ 665,00(seiscentos
e sessentae cincoreais),para Diretorese Instrutores:
b) R$ 500,00(quinhentos
reais),paraAtendentese Auxiliaresde Escritório;
c) R$ 440,00(quatrocentose quarentareais),para Office-Boys e Serventes.
Parágrafo Único: Nos valores dos pisos acima, iâ está incluso o Repouso Semanal
Remunerado.
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03.VALORDA HORA/AULADOSINSTRUTORES
Aos instrutores
será assegurado
o pagamento
da Hora/Aula,
considerado
comotal o período
igual a 50 (cinqüe-1ta)
minutos (conformeitem 1.3 - Disposções Gerais, do Anexo1 da
Resolução
n 168/2004
do CONTRAN/,
nasseguintes
bases:
a) Paraos Instrutores
de Motocicleta:
a.1)Hora/Aula
paraapenas1 (um)aluno:R$2,gO(doisreaise oitentacentavos).
a.2) HoralAulapara 2 (dois)alunosao mesmotempo:R$ 2,10 (dois reais e dez
poraluno.
centavos)
b) Paraos DemaisInstrutores:
Hora/Aula
de R$ 2,80(doisreaise oitentacentavos).
Parágrafounico: A remuneração
por hora de que trataesta cláusulanão se cumulacom o
valorestabelecido
na cláusula02 destaconvenção.
04. REMUNERAçÃO
DA HORA/AULAPARAEXAMESPRÁTICOS
o tempodispendido
peloinstrutorparaacompanhamento
dos examesparaa práticade direção
veiculardos alunosjunto ao órgão executivode trânsitodo Estado,será
contadocomo
Hora/Aula
e remunerado
como valorde R$ 2,g0(doisreaise oitentacentavos)
cadaHora/Aula.
05. FERIAS,í3OSALARIOE AVISOPREVIODOSINSTRUTORES
A remuneração
das férias,do 130salárioe do aviso-prévio
dos instrutores,
serácalculada
pela
médiadas horas-aula
realizada
nos últimos6 (seis)meses,imediatamente
anteriores
ao
mêsde
pagamento,
e pagapelovalorda hora-aula
de R$ 2,80(doisreaise oitentacentavos),
inclusive
paraos instrutores
de Motocicleta.
06.ABONODE FALTASAO TRABALHADOR
Seráabonada
a faltado trabalhador
no casode necessidade
de acompanhamento
em consulta
médicaou na internação
hospitalar
de dependente
de ate 18(dezoito)
anosde idadeou inválido,
mediante
comprovação
por declaração
médica.
07. REPOUSO
SEMANALREMUNERADO
DOSINSTRUTORES
Ficaassegurado
o pagamento
do repousosemanalremunerado
aos instrutores,
nas seguintes
bases:
a) Os domingose feriadosserãoremunerados
como valorequivalente
a 9,6 (novevírgulaseis)
horas/aula
cadaum;
b) Os sábadosà tardeserãoremunerados
com o valorequivalente
a 4,8 (quatrovírgulaoito)
horas/aula
cadaum.
ParágrafoPrimeiro:Paraefeitode pagamento
do repouso
semanalremunerado
dosinstrutores
de motocicleta,
seráconsiderada
a médiadosvaloreshorasiaula
recebidas
no mês.
Parágrafo
Segundo:O valorpagoa títulode repouso
semanalremunerado
dosinstrutores
será
discriminado
comotal na folhade pagamento
mensal.
08.QUtrAçÃo Do tNpc NA RUPTURACONTRATUAL
As empresas
complementarão
na resilição
contratual
de seusempregados,
eventuais
diferenças
do INPC/IBGEou índice substituto,acumuladasa partir da última data-base
ou data de
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admissão,até o mês da rupturacontratual,
os valoresreferentesàs verbasdaí decorrentes,
compensados
os reajustes
de ordemlegale espontânea.
09. HORASEXTRAORDINÁRIAS
A jornadaextraordinária
de trabalhoserá remunerada
com o adicionalde 70% (setentapor
cento)sobreo valorda horanormalde trabalho
í0. HORASEXTRASE REPOUSOSEMANALDO GOMISSIONISTA
A remuneração
das horas extras dos comissionistas
tomará por base o valor total das
comissõesauferidasduranteo mês, divididopelo númerode horas
normaisefetivamente
trabalhadas,
multiplicando-se
pelonúmerode horasextrastrabalhadas
no mês,acrescentandose ao valor/hora
o adicional
de horasextrasestabelecido
nestaconvenção
coletiva
de trabalho.
11.FERIAS,
13OSALÁRIOE AVISOPREVIODOSCOMISSIONISTAS
As comissões
que integram
a médialegalprevista
paracálculode férias,gratificação
natalina
e
verbasdecorrentes
da rupturacontratualserão previamente
corrigidasmonetariamente
pelo
INPC/IBGE
entrea datado seupagamento
e a datade pagamento
objetodo cálculo.
12.QUEBRA.DE-CAIXA
As empresasremu,nelllSo-o.s
empregados
que exercemfunçãode caixaou assemelhados
com
o prêmiomensalde 20o/o(vintepor óento)sobreo salárioÁormativo
estabelecído
presente
na
convençãocoletiva,a título de quebra-de-caixa,
ficando o
r"rponsávelpelas
diferenças
queocorrerem.
"rpr"g"ãã
í3. CONFERÊruCIN
DE CAIXA
Ficamos empregados
responsáveis
pelasdiferenças
queforemencontradas
na
dos
valoresem caixa,desde que seja realizadana'presençado operadorpor conferência
ela responsável,
Quandoeste for impedidopela empresade acompanhar
a conferência,
ficarâisentode
responsabilidade
porqualquer
erroverificado.
1 4 .C H EQU ES E MF U N D OS
as empresasnão descontarãoda remuneração
dos seus empregadosas importâncias
correspondentes
a chequessem fundospor eles recebidos
quandoïa funçaode caixaou
serviços
assemelhados,
umavezcumpridas
as normasda empresa.
Essasorientações
deverão
ser apresentadas
por escritoe delasconstara obrigatoriedade
de
existência
de
responsável
paravistono chequeno ato do seu recebimento.
15. FERIASPROPORCIONAIS
Ao empregado
que rescindirespontaneamente
o seu contratode trabalhoantesde completar
um anode serviçona empresaserãopagasfériasproporcionais.
í6. PART|C|PAçÃO
DE FERTAS
A concessão
dasfériasseráparticipada
porescritoao empregado
comantecedência
mínimade
30 (trinta)dias,cabendoa esteassinara respectiva
comunicaf,ão.
17.INÍCIODO PERíODO
DE GOZODASFERIAS
o iníciodas fériascoletivasou individuais
não poderácoincidircom sábados,domingosou
feriados
ou diasde compensação
de repouso
semanat.
í8. ANTEC|pAçÃoDO DECTMO-TERCE|RO
SALÁR|O
Serádevidaa antecipação
do percentual
de 50% (cinquenta
por cento)do 13osalárioaos
empregados
querequelram
ate 10 (dez)diasantesdo'início
dasférias.
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19. AVISO.PREVIO
Para os empregadosque contem com mais de 5 (cinco)
anos de serviçona empresae com
maisde 45 (quarentae cinco)anos de idade,o avisoprevio
a ser conceoìoopela empresaserá
de 60 (sessenta)
dias.
20. AVISO-PREVIOINDENIZADO
No pedidode demissãocom indenizaçãodo aviso-prévio
os dias correspondentes
integrar-se-ão
para todos os efeitos legais.
21. DISPENSADO AVISO-PRÉVIO
Fica dispensadoo cumprimentodo aviso-préviono caso
do empregadoobter novo serviçoantes
do términodo referidoaviso, sendo devida tão-somente
a remuneraçãodos dias efetivamente
laborados.
22. DISPENSAPOR JUSTA CAUSA
No caso de despedidapor justa causa a empresa
comunicarápor escritoao empregadoo
motivoda resilição.
23' GARANTIAPROVISORIADE EMPREGOPARA
O EMPREGADOSOB AUXíL|O-DOENçA
será garantidaa garantiaprovisoriade empregopara
o empregadosob auxílio-doençaaté g0
(noventa)díasapos a alta médicaprevidenciária.
24. GARANTIAPROVISORIADE EMPREGONA PRÉ.APOSENTADORIA
serão garantidoso emprego e o salárioao trabalhadorque
contar mais de 5 (cinco)anos de
serviçosprestados.ao mesmo empregador.nos18
loezoito; meses anterìoresà aquisiçãodo
direitoà aposentadoriavoluntária,resãalva,Jos
o. .à.o. de motivo oÈcìplinar,acordo ou nãouso do direito.
25. ALISTAMENTOMILITAR
A partirdo conhecimentopelo empregadode sua incorporação
ao serviçomilitar,terá garantido
o empregoaté 60 (sessenta)dias apos a baixa no reierioó
serviço. Dà connecimentode sua
rncorporação,
dará ciênciaao empregadorem 4g (quarentae oito)horas.
26. ABONO DE FALTA AO EMPREGADOESTUDANTE
E VESTIBULANDO
A empresaabonaráas faltas dos empregadosestudantes
e vestibulandospara a realização
das
provas em cursos oficiais,assim como em concursos
vestibulares,desde que pré-avisada72
(setentae duas) horasantes.
27. INTERVALOPARA LANCHES
os intervalosde 15 (quinze)minutospara lancheserão
computadoscomo tempo de serviçona
jornadadiáriado empregado.
28. INTERVALOINTRAJORNADA
Direitodo empregado,nos intervalosintrajornadanão
ccincedidos,de percebimentode horas
extrascomo se talfosse.
29. CONTROLEDE HORÁRIODE TRABALHO
E obrigatoriaa utilizaçãode livro-pontoou cartão-mecanizado,
para o efetivocontroledo horário
de trabalho'a fim de que possibiliteo real pagamentodas
horas trabalhadasalém da jornada
normal.
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30.EMPREGADOS
NOVOSADMITIDOS
Durantea vigênciada presenteconvenção
coletivaos empregados
admitidosnão poderão
perceberremuneração
inferiora dos empregados
dispensadol,desdeque admitidospara
trabalho
da mesmanatureza,
excluídas
as vantagens
pessoais
e dispensada
a necessidade
de
comprovação
de experiência
anterior.
3í. EMPREGADO
MAISNOVONA EMPRESA
Porocasiãodo reajustesalariale quandoda admissão,
não poderáo empregado
maisantigo
recebersalárioinferio-r
ao empregadomaisnovona mesmaiunção,devendo,nestecaso,ser
efetuadaa equiparação
salarialnã formada lei,salvose a empresativerquadroorganizado
de
carreira.
32. EMPREGADO
SUBSTITUTO
Enquantoperdurara substituição
que não tenha carátermeramenteeventual,o empregado
substituto
farájus ao saláriodo empregado
substituído.
33. PAGAMENTO
DE VERBASRESILITORIAS
A quitaçãodas verbasresilitorias
seráefetuad.a
pelaempresanos prazosestabelecidos
pelaLei
no 7'855/89,sob pena das cominações
aí previstas,além da penalidadeprevistanesta
convenção
coletiva.
34.ASSISTÊruCIE
SINDICALNASRESILIçÕES
CONTRATUAIS
As resilições
de contratode trabalhoserãoefetivadas
perantea Federação
dos Trabalhadores
no Comércio
do Estadode SantaCatarina.
35.COMPROVANTES
DE PAGAMENTOS
EFETUADOS
No ato da homologag^ãg
da resiliçãodo contratode trabalhofica a empresaobrigadaa
apresentar
os últimos12 (doze)comprovantes
de pagamentos
efetuados
ao empregado.
36. MORASALARIAL
As empresaspagarão-ao
empregado1ïl (umpor cento)ao dia sobreo saláriovencido,no caso
de morasalarial,configurada
apos o 5o (quinto)dia dit oo mês subseqüente,
desdeque em
decorrência
de culpada empresa.
37. COMPROVANTE
DE PAGAMENTO
As empresas
fornecerão
obrigatoriamente
a seusempregados
envelopemensalde pagamento
ou documento
equivalente,
contendo,
alémda identificaçào
Oaempresa,
discriminação
de todos
os vatores
pagose descontados.
38.ANOTAçÕES
NA CARTETRA
DE TRABALHO
As empresas
deverãoanotarna Carteira
de Trabalho
de seusempregados
o saláriofixo,como
tambéma funçãoporelesefetivamente
exercida.
39. COPIADO CONTRATODE TRABALHO
O empregador
se obrigaa entregara segundavia do contratode trabalhoe do termode opção
do FGTSao empregado.
40.FORNECIMENTO
GRATUITO
DE UNIFORME
As empresasque exigiremo uso de uniformedeverãofornecê-losem
ônus para os seus
empregados,
na cota de 2 (dois)por ano. o uso de uniformedeveráser regulamentado
pela
empresaquantoàs suasrestrições
e conservação.
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41.FORNECIMENTO
GRATUITO
DE LANCHES
As empresas
fornecerão
obrigatória
e gratuitamente
lanchesparaos seusempregados
quando
estiverem
trabalhando
em regimede horasextrasem caráterexcepcionai42.CONTRATO
DE EXPERIÊNCIA
o contratode experiência
fica suspensodurantea fruiçãodo benefÍcioprevidenciário,
completando-se
o temponeleprevisto
aposa suacessaÇão.
4 3 .C U R SOS
E R E U N IÕE S
os cursose reuniões,
quandode comparecimento
obrigatorio,
deverãoser realizados
durantea
jornadade trabalhoou, se forado horárionormal,
mediãnteo pagamento
de horasextras.
44. PENALIDADES
Ficaestabelecida
a multade 2Q%(vinteporcento)do salárionormativo
da categoria
profissional
por empregadoe por infração,pelo não-cumprimento quaisquer
de
-""-' dãs cláusulasdesta
sentençanormativa,
revertida
em favordo empregado
prgudi""io.
ParágrafoÚnico.A mesmamulta,nas mesmascondições,
serádevidapelonão-cumprimento
dasseguintes
condições
legais:
a) Não-concessão
de lugar apropriadoonde seja permitidoàs empregadasguardar
sob
vigilância
e assistência
os seusfilhosno período
de amamentação;
b) Não-entrega
aosempregados
dosextratosdo FGTSfornecidos
pelobancodepositário;
c) Não-cadastramento
no pls ou omissão
do nomedo empregado
na RAls;
d) Não-concessão
do vale-transporte.
45.VIGÊNCIA
A presente
Convenção
Coletiva
de Trabalho
terávigência
de 12(doze)meses,cominícioem 1o
de Maiode 2007e términoem 30 de Abrilde 200g.

Florianopolis,
1gde Abrilde 2007.
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Federaçãodos Trabatfi/dores no Comérciono
EsÍado de saffi cataria _FEcEsc
FranciscoAlano- presidente
'r'l j

Sindicato dos Centro de Formação de
Condutores de Santa Cat rina - SINDEMOSC-SC
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