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ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2014/2015
NÚMERO DE REGISTRO NO MTE:
DATA DE REGISTRO NO MTE:
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO:
NÚMERO DO PROCESSO:
DATA DO PROTOCOLO:

PR005779/2014
15/12/2014
MR052241/2014
46212.016250/2014-81
15/12/2014

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVACAO DE CURITIBA, CNPJ n.
75.954.354/0001-74, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). MANASSES OLIVEIRA DA SILVA;
E
GRI - GERENCIAMENTO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ n. 03.869.232/0006-83, neste ato
representado(a) por seu Administrador, Sr(a). VALTER DANIEL ALVARES;
celebram o presente ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho previstas nas
cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE
As partes fixam a vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho no período de 01º de fevereiro de 2014 a 31
de janeiro de 2015 e a data-base da categoria em 01º de fevereiro.
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA
O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s)
categoria(s) Profissional dos Empregados em Empresas de Asseio e Conservação do plano da CNTC, com
abrangência territorial em São José dos Pinhais/PR.

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO
PISO SALARIAL
CLÁUSULA TERCEIRA - ABRANGENCIA ESPECÍFICA

O presente Acordo Coletivo (PPR - 2014) abrange todos os empregados da empresa, lotados nas
dependências do cliente Renault do Brasil S/A, em São José dos Pinhais – Paraná.

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E/OU RESULTADOS
CLÁUSULA QUARTA - DA VINCULAÇÃO JURÍDICA

Considerando que o presente Programa de Participação nos Resultados é um instrumento
autônomo nas relações jurídicas entre os signatários, amplamente discutido e negociado, nascido
sob a égide de Medida Provisória, que segrega suas características das condições comuns do
direito do trabalho legislado, as partes manifestam claramente que esse instrumento deverá ser
interpretado estritamente, segundo suas próprias condições e analogamente pela norma legal que o
concebeu possível, no caso a Lei 10.101 de 19 de dezembro de 2.000, totalmente independente de
qualquer norma jurídica tradicional do Direito do Trabalho, com as quais não será confundido,
porque absolutamente distinto, e em especial não terá nenhuma relação com Direito adquirido,
principio da habitualidade, incorporação ou integração salarial, enunciação de “data-base” ou ainda
qualquer outra espécie de relação anteriormente consagrada no Direito do Trabalho, sendo que suas
eventuais modificações somente ocorrerão desde que consubstanciadas e expressamente,
decorrentes de termo consensuado entre as partes.
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CLÁUSULA QUINTA - DO OBJETO O DOS INDICADORES DE RESULTADO

O objeto do presente acordo é implantar o PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO EM RESULTADOS,
ficando estabelecidos os indicadores de resultados, baseado na avaliação de três Fatores de
Avaliação com pesos próprios, que são analisados individualmente para cada colaborador, pelo seu
superior imediato.

CLÁUSULA SEXTA - ISENÇÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS OU PREVIDENCIÁRIOS

Os valores que vierem a serem pagos pela GRI a seus empregados, decorrentes do programa de
participação em resultados, estarão isentos de formar base de cálculo de contribuições ou encargos
trabalhistas ou previdenciários, em conformidade com o disposto na Lei 10.101/2000.

CLÁUSULA SÉTIMA - TRIBUTAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA

Como indicado no parágrafo quinto da Lei 10.101/2000, as participações em resultados aqui tratadas
serão tributadas na fonte em separado dos demais rendimentos recebidos no mês, como
antecipação do imposto de renda na declaração de rendimentos da pessoa física, competindo à GRI
a responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento do imposto.

CLÁUSULA OITAVA - ATIVIDADES OU SETORES ABRANGIDOS

Para efeito de estabelecer as regras genéricas, o Programa de Participação em Resultados
abrangerá os colaboradores que atuam nas áreas administrativa e operacional da GRI – Unidade
Renault do Brasil S.A.

CLÁUSULA NONA - ATIVIDADES OU SETORES NÃO OBRIGATORIAMENTE ABRANGIDOS

Todas as demais atividades, setores ou funções, não mencionados na Clausula 07ª do presente
ACT, não estarão obrigatoriamente abrangidas no Programa de Participação em Resultados
específicos, e que a seguir será detalhado.

CLÁUSULA DÉCIMA - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Este documento (Anexo 1) avalia, individualmente, 3 (três) áreas de desempenho dos
colaboradores:

SEGURANÇA
DO
TRABALHO

ÁREA DE
AVALIAÇÃO
Utilização e
Conservação de
EPI´s e EPC´s e
Cumprimento de
Procedimentos de
Segurança

CONDIÇÕES

METAS

Na 1ª ocorrência
perda de 10% da
Pontuação mensal;
Zero Ocorrência
Na recorrência
perda de 25, 50 e
100% (Anexo 2)
Perca TOTAL da
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Pontuação mensal
em caso de
Acidente de Trabalho ocorrência (COM Zero Ocorrência
ou SEM
afastamento)
Check List
Verificação das
Média Avaliação:
Áreas (Limpeza e
BOA
Organização)
(Anexo 3)
Indicador:
Toneladas de
40
Resíduos
t/funcionário/mês
Resultados do
Gerenciados por
Trabalho
Funcionário
RESULTADOS
Fiscalização de
E
caçambas (na 1ª
QUALIDADE
ocorrência, perda
de 10% da
Zero Ocorrência
pontuação mensal,
em recorrência,
perda de 25, 50 e
100%) (Anexo 4)
Será levado em
Consideração o nº
Assiduidade
de faltas do
Zero Falta
colaborador no
mês
Ficha de Avaliação
Relacionamento
de Cada
Média Avaliação:
COMPORTAMENTAL Trabalho em Equipe
colaborador
BOA
Responsabilidade
(Anexo 5)

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - VALOR E PAGAMENTO

A base de cálculo para fins de pagamento anual da participação nos resultados será o valor total de
um salário nominal de cada trabalhador, condicionado ao atendimento de 100% (cem por cento) das
metas e fatores de avaliação estabelecidos no item anterior. No caso de atendimento parcial das
metas/fatores, cada trabalhador receberá proporcionalmente aos percentuais atingidos.

Parágrafo primeiro: O período de apuração da PLR será de 01/02/2014 a 31/01/2015.

Parágrafo Segundo: A participação nos resultados será paga uma vez ao ano, e a quitação será
efetuada até o dia 30/04/2015, por meio de depósito em conta-corrente.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RECEBIMENTO E OUTRAS CONDIÇÕES

Os colaboradores admitidos no curso do período vigente, participarão do programa juntamente com
os demais colaboradores e receberão proporcionalmente ao período trabalhado.

Somente farão jus para a composição do valor base referente à avaliação do desempenho os
colaboradores admitidos até o último dia do ano do período vigente.
Perderão o direito ao PPR colaboradores que pedirem demissão e colaboradores desligados com
justa causa no curso do período vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CARGOS DE CONFIANÇA

Fica estabelecido livre negociação de participação nos resultados entre a empresa e os gestores que e
que exerçam cargo de confiança, tais como Diretores, Superintendentes, Gerentes, Coordenadores,
Supervisores e eventuais outros novos cargos enquadrados a estas regras durante o período deste
acordo, para os quais o PPR será elaborado de forma individual, pessoal e sigilosa, com metas
específicas e diferenciadas observando, no entanto, as demais regras gerais deste acordo que será
integralmente realizado por documento e planilha complementar a este instrumento, de
conhecimento apenas da empresa e dos gestores em questão

RELAÇÕES SINDICAIS
OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE RELAÇÃO ENTRE SINDICATO E EMPRESA
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - RENOVAÇÃO

As partes, desejando, poderão nos 30 (trinta) dias que precedem a extinção acordarem sua
prorrogação ou revisão, sem que, todavia essa faculdade de uma das partes gere obrigação à outra.
Não pactuada a renovação ou nova convenção/acordo, o presente instrumento convencional será
considerado extinto para todos os efeitos jurídicos.

DISPOSIÇÕES GERAIS
REGRAS PARA A NEGOCIAÇÃO
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DISPOSIÇÕES GERAIS

Ocorrendo quaisquer fatos ou circunstâncias que impliquem modificações em direitos substantivos
dos empregados ou da GRI, relativos ao programa, ou ainda que possam alterar forma, método ou
processo, no todo ou em parte, relativos à condição tecnológica, processo produtivo ou operativo ou
quanto a equipamentos inerentes às atividades ou ainda alteração ou introdução de norma legal, os
signatários, ou o SIEMACO-PR e a GRI, comprometem-se a extraordinariamente reabrir
conversações visando encontrar forma de solucionar o fato novo para o restabelecimento de regras
compatíveis ou mesmo declarar extinto o programa no caso de fato novo que traga obstáculos
insuperáveis ao programa, por condição operacional, econômica, financeira ou jurídica.
DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DIVERGÊNCIAS

Ocorrendo divergência com relação à aplicação do disposto neste acordo, as partes comprometem15/12/2014
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se desde já a imperativamente solucionarem-na por debates próprios sem interferências de
terceiros.

Sendo intransponível a divergência as partes elegerão, pela ordem, a seguinte forma de solução:

a)

Escolher consensualmente mediadores;

b) Firmar compromisso arbitral com colegiado arbitral, escolhido por consenso, de 03 (três)
membros;
c) Mantido o litígio, após 30 (trinta) dias da divergência formalizada, as partes estarão livres para
propor ação perante a Justiça do Trabalho.

MANASSES OLIVEIRA DA SILVA
PRESIDENTE
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVACAO DE CURITIBA

VALTER DANIEL ALVARES
ADMINISTRADOR
GRI - GERENCIAMENTO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS LTDA

ANEXOS
ANEXO I - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
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ANEXO II - REGISTRO DE OCORRÊNCIA
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ANEXO III - CHECK-LIST DE AVALIAÇÃO NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO
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ANEXO IV - FICHA DE INSPEÇÃO DE CAÇAMBAS (FIC)
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ANEXO V - FICHA DE AVALIAÇÃO COMPORTAMENTAL
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A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério do Trabalho e Emprego na
Internet, no endereço http://www.mte.gov.br.
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