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Fabio Cazuni <fabio.sindaspisc@gmail.com>

Fwd: PAUTA DE REUNIÕES - CONTRAPROPOSTA
Gilmar Luiz Espanhol <gilmar.sindaspisc@gmail.com> 2 de setembro de 2019 19:41
Para: Fabio Cazuni <fabio.sindaspisc@gmail.com>, Daniel Nunes das Neves <daniel.sindaspisc@gmail.com>, elton luis
rockenbach <elt.l@hotmail.com>, Ezequiel Linhares da Costa <ezequiel@sindaspisc.org.br>

Olhem a contra proposta dos caras.
Gilmar

---------- Forwarded message ---------
De: Carlos Magno dos Santos Junior <carlosmagno@agricultura.sc.gov.br>
Date: seg, 2 de set de 2019 15:59
Subject: PAUTA DE REUNIÕES - CONTRAPROPOSTA
To: Seagro-SC - Secretaria <seagro@seagro-sc.org.br>, sindicatodostrabalhadores nocomercioarmazenador
<sintracasc@gmail.com>, <sindecon.sc@gmail.com>, <sinsesc@sinsesc.com.br>, Luiz Henrique Bernardo
<henrique@epagri.sc.gov.br>, <saesc@saesc.org.br>, <sindicato@sindicato.vet.br>, <sintecsc@gmail.com>,
<senge@senge-sc.org.br>, Gilmar Luiz Espanhol <gilmar.sindaspisc@gmail.com>, Daniel Nunes das Neves
<daniel@sindaspisc.org.br>, Edilene Steinwandter <edilene@epagri.sc.gov.br>, Giovani Canola Teixeira
<canola@epagri.sc.gov.br>, Eli Maria Duarte <elimaria@epagri.sc.gov.br>, Felipe Passos Boppre
<felipeboppre@epagri.sc.gov.br>, Angelo Zanotta de Souza <angelo@cidasc.sc.gov.br>, Luciane de Cassia Surdi
<luciane@cidasc.sc.gov.br>, Vanessa Adami <adami@cidasc.sc.gov.br>, Thiago Filiphi Vieira
<juridico@ceasa.sc.gov.br>, Jose Angelo Di Foggi <angelo@ceasa.sc.gov.br>, GABS SAR
<gabinete@agricultura.sc.gov.br>, <rachelaust@agricultura.sc.gov.br>

Prezados Representantes Sindicais, boa tarde!

Cumprimentando-os cordialmente, repasso, abaixo, o resumo da contraproposta do GGG apresentada
na data de hoje (02/09/19) em reunião na SAR.

Antes, porém, conforme o combinado, informo, a seguir, o cronograma de reuniões de trabalho na SAR
para fechamento/consenso das cláusulas não econômicas, das quais participarão os representantes
dos sindicatos, das empresas e da SAR:

Sindicatos Data Horário Local
SEAGRO/SIMVET/SENGE 05/09/19 14h Auditório - CEPA
SINTAGRI/SAESC/SINDQUÍMICA/SINTEC/
SINSESC  

10/09/19  10h Auditório - CEPA

SINDASPI/SINTRACASC/SINDECON  11/09/19  10h Auditório - CEPA

CONTRAPROPOSTA - GGG
 
1- Conforme informado na reunião de hoje, a reprovação da presente contraproposta ensejará a sua
imediata e integral retirada da mesa de negociação, hipótese em que a negociação retornará ao
seu estágio inicial.
 
2- Contraproposta: Renovação das cláusulas sociais dos ACT´s anteriores (com alguns ajustes
adiante descritos), sem a extensão do prazo da garantia de emprego, e com o reajuste das
seguintes cláusulas econômicas:

 

2.1- Reajuste do vale alimentação no percentual aproximado de 11%, passando de R$ 22,44 para R$
25,00 a partir do mês de celebração do ACT;
 
2.2- Reajuste do auxílio-creche de R$ 1.078,00 para R$ 1.158,00 a partir do mês de celebração
do ACT;
 
2.3- Reformulação das cláusulas a seguir (comum a todas as empresas)
 
 
CLÁUSULA 14 – LICENÇA ESPECIAL
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Após cada 5 (cinco) anos de serviços efetivamente trabalhados na administração indireta do Estado de
Santa Catarina, o empregado fará jus à Licença Especial de 30 (trinta) dias, não prescrevendo o seu
gozo, e não podendo ser transformada em pecúnia, salvo nos casos de rescisão contratual sem justa
causa, na aposentadoria por invalidez e falecimento.
 
Parágrafo Primeiro
A Empresa deverá atender ao pedido do empregado para o gozo de Licença Especial, desde que a
mesma seja solicitada com 30 (trinta) dias de antecedência.
 
Parágrafo Segundo
Após adquirir o direito a licença especial, o empregado terá 6 (seis) anos para gozar a licença,
devendo a empresa respeitar a regra do parágrafo primeiro. Caso o empregado não requeira o
usufruto da licença no prazo estabelecido, a empresa tornará compulsório o seu usufruto ao término
do período de 6 (seis) anos.
 
Parágrafo Terceiro
A contagem do tempo de serviço para aquisição do direito à Licença Especial será feita pelo somatório
do tempo dos contratos de trabalho firmados na administração indireta de Santa Catarina,
descontados os períodos já gozados.
 
Parágrafo Quarto
Não será considerado como período de trabalho: o tempo em que o empregado permanecer em
licença sem remuneração; o tempo que o empregado permanecer afastado por mais de 6 (seis) meses
em licença pelo INSS no período aquisitivo.
 
Parágrafo Quinto
O empregado em gozo de Licença Especial fará jus a todos os direitos e vantagens do seu cargo, como
se em exercício estivesse.
 
Parágrafo Sexto
O gozo da Licença Especial será de acordo com a opção do empregado por uma das seguintes
hipóteses (A, B, C, D, E ou F), por cada Licença Especial:
 

A 1 período: 30 dias corridos
B 2 períodos: 20 dias corridos 10 dias corridos
C 2 períodos: 10 dias corridos 20 dias corridos
D 2 períodos: 15 dias corridos 15 dias corridos
E 3 períodos: 10 dias corridos 10 dias corridos 10 dias corridos
F 5 períodos independentemente da ordem, sendo: 10 dias corridos
  10 dias corridos
  06 dias corridos
  02 dias corridos
  

 
 

02 dias corridos

 
 
Parágrafo Sétimo
O requerimento da Licença Especial prevista na hipótese “F” do parágrafo sexto deverá ser formulado
com no mínimo 5 (cinco) dias úteis de antecedência, e as demais no prazo de 30 dias, sob pena de
indeferimento.
 
CLÁUSULA 18 – AUSÊNCIA JUSTIFICADA
Além daquelas previstas em lei, serão abonadas as faltas ocorridas, por 5 (cinco) dias consecutivos,
imediatamente seguintes ao falecimento do cônjuge, companheiro (a), filhos (as), pais, irmão (a) ou
de pessoa que viva sob a dependência econômica do empregado.
 
Parágrafo Primeiro: Serão abonadas também as faltas do empregado para acompanhamento de
pais, cônjuge, companheiro (a) e filhos que necessitam de tratamento médico ou consulta médica, no
limite global de 30 (trinta) períodos (considerado matutino/vespertino), por ano civil, vedado o
fracionamento ou acúmulo de saldo em horas, desde que comprovado mediante atestado ou
declaração médica.
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Parágrafo Segundo 
Sem prejuízo do limite global previsto no parágrafo primeiro, durante o período de internação
hospitalar de cônjuge, companheiro (a) ou filhos o empregado poderá ter até 30 dias de abono de
ponto, por ano civil, mediante a apresentação de declaração ou atestado médico.

CLÁUSULA 30 – GARANTIA DE EMPREGO
Fica assegurada ao empregado integrante das categorias profissionais representadas pelos sindicatos
garantia de emprego até 30 de abril de 2020, salvo a demissão por justa causa, a ser apurada em
sindicância administrativa com a participação de representante do sindicato da respectiva categoria.
 
Parágrafo Primeiro. Excetuam-se da abrangência desta cláusula os empregados admitidos na
vigência deste Acordo.
 
Parágrafo Segundo. Em se tratando de empregado não filiado/associado ao sindicato de sua
categoria na data de instauração do procedimento de sindicância, torna-se desnecessária a
participação do representante sindical prevista no caput.

Cordialmente,

Carlos Magno dos Santos Júnior
Consultor Jurídico
Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural
Tel: (048) 3664-4414   Rede de Governo: 01844414
E-mail: carlosmagno@agricultura.sc.gov.br
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