
QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIAL 
PRIME PRESTADORA LTDA 

 
Pelo presente Instrumento Particular de Contrato Social, os abaixo assinados:  
 
LINDOMAR PEREIRA DE SA, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de 
bens, empresário, data de nascimento 09/07/1957, natural de Sucupira do Norte/MA, 
portador do CPF nº 089.056.573-20 e RG. nº 000010075593-3 SSP/MA, residente e 
domiciliado na Rua da Ferradura, nº 24, quadra 15, Araçagy, São José de 
Ribamar/MA, CEP 65.110-000; 
 
TEREZA LUCIA FEITOSA DE SA, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial 
de bens, empresária, data de nascimento 13/10/1961, natural de Sucupira do 
Norte/MA, portadora do CPF nº 459.560.903-59 e RG. nº 0286492420051 SSP/MA, 
residente e domiciliada na Rua da Ferradura, nº 24, quadra 15, Araçagy, São José de 
Ribamar/MA, CEP 65.110-000. 
 
Únicos sócios da sociedade denominada PRIME PRESTADORA LTDA, inscrita no 
CNPJ sob o nº 21.059.965/0001-20, tem sede e domicilio na Avenida Daniel de La 
Touche, s/n, sala 112, Condomínio Via La Touche Center, Cohajap, São Luís/MA, 
CEP 65.072-455, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão 
(JUCEMA) sob o NIRE nº 21200875521 em 05/09/2014, por este instrumento 
decidem efetuar esta alteração do seu Contrato Social, mediante as cláusulas e 
condições a seguir delineadas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Altera o objeto para: 
78.30-2/00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros; 
82.19-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio 
administrativo não especificados anteriormente (serviços de apoio); 
82.99-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não 
especificadas anteriormente (privado); 
85.50-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares; 
85.99-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; 
86.90-9/99 - Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas 
anteriormente (apoio); 
80.11-1/01 - Atividades de vigilância e segurança privada; 
62.09-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da 
informação; 
91.02-3/02 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos ; 
84.24-8/00 - Segurança e ordem pública; 
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios; 
33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos 
e equipamentos de irradiação;  
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não perigosos;  
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos;  
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, 
cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; 
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso 
odonto-médico-hospitalar; partes e peças; 
46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não 
especificados anteriormente (oxigênio); 
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem 
operador; 
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86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde; 
46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e 
materiais odonto-médico-hospitalares;  
86.30-5-99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente 
(atenção ambulatorial); 
8111-7/00 - serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; 
4649-4/08 - comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação 
domiciliar; 
4649-4/09 - comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação 
domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada; 
8122-2/00 - imunização e controle de pragas urbanas; 
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente (atividades de 
limpeza); 
8130-3/00 - atividades paisagísticas; 
8211-3/00 - serviços combinados de escritório e apoio administrativo; 
7810-8/00 - seleção e agenciamento de mão de obra; 
7820-5/00 - locação de mão de obra temporária. 
7739-0/99 – Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não 
especificados anteriormente, sem operador (geradores, guinchos, guindastes, 
empilhadeiras); 
7020-4/00 – Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria 
técnica especifica;  
8630-5/02 – Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames 
complementares;  
8610-1/02 – Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares 
para atendimento a urgências; 
8630-5/03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas. 
 

 
CONSOLIDA- SE O CONTRATO SOCIAL MEDIANTE A SEGUINTE REDAÇÃO 

 
 
LINDOMAR PEREIRA DE SA, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de 
bens, empresário, data de nascimento 09/07/1957, natural de Sucupira do Norte/MA, 
portador do CPF nº 089.056.573-20 e RG. nº 000010075593-3 SSP/MA, residente e 
domiciliado na Rua da Ferradura, nº 24, quadra 15, Araçagy, São José de 
Ribamar/MA, CEP 65.110-000; 
 
TEREZA LUCIA FEITOSA DE SA, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial 
de bens, empresária, data de nascimento 13/10/1961, natural de Sucupira do 
Norte/MA, portadora do CPF nº 459.560.903-59 e RG. nº 0286492420051 SSP/MA, 
residente e domiciliada na Rua da Ferradura, nº 24, quadra 15, Araçagy, São José de 
Ribamar/MA, CEP 65.110-000. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome empresarial PRIME 
PRESTADORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 21.059.965/0001-20, tem sede e 
domicilio na Avenida Daniel de La Touche, s/n, sala 112, Condomínio Via La Touche 
Center, Cohajap, São Luís/MA, CEP 65.072-455.  
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CLÁUSULA SEGUNDA – O objeto social é: 
78.30-2/00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros; 
82.19-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio 
administrativo não especificados anteriormente (serviços de apoio); 
82.99-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não 
especificadas anteriormente (privado); 
85.50-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares; 
85.99-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; 
86.90-9/99 - Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas 
anteriormente (apoio); 
80.11-1/01 - Atividades de vigilância e segurança privada; 
62.09-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da 
informação; 
91.02-3/02 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos ; 
84.24-8/00 - Segurança e ordem pública; 
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios; 
33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos 
e equipamentos de irradiação;  
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não perigosos;  
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos;  
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, 
cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; 
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso 
odonto-médico-hospitalar; partes e peças; 
46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não 
especificados anteriormente (oxigênio); 
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem 
operador; 
86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde; 
46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e 
materiais odonto-médico-hospitalares;  
86.30-5-99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente 
(atenção ambulatorial); 
8111-7/00 - serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; 
4649-4/08 - comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação 
domiciliar; 
4649-4/09 - comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação 
domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada; 
8122-2/00 - imunização e controle de pragas urbanas; 
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente (atividades de 
limpeza); 
8130-3/00 - atividades paisagísticas; 
8211-3/00 - serviços combinados de escritório e apoio administrativo; 
7810-8/00 - seleção e agenciamento de mão de obra; 
7820-5/00 - locação de mão de obra temporária. 
7739-0/99 – Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não 
especificados anteriormente, sem operador (geradores, guinchos, guindastes, 
empilhadeiras); 
7020-4/00 – Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria 
técnica especifica;  
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8630-5/02 – Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames 
complementares;  
8610-1/02 – Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares 
para atendimento a urgências; 
8630-5/03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – O capital é R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil 
reais), dividido em 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil) quotas no valor de R$ 
1,00 (hum real) cada, integralizada em moeda corrente do País pelos sócios: 

Sócios Nº de quotas % Valor R$  
Lindomar Pereira de Sá 1.250.000 50  R$      1.250.000,00  
Tereza Lúcia Feitosa de Sá 1.250.000 50  R$      1.250.000,00  
Total 2.500.000 100  R$      2.500.000,00  
 
CLÁUSULA QUARTA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou 
transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, 
em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se 
postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual 
pertinente.  

CLÁUSULA QUINTA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas 
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.  

CLÁUSULA SEXTA - A administração da sociedade cabe ao sócio Lindomar Pereira 
de Sá, a ele cabe a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, 
judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social 
como assinar cheques, representar a empresa nos órgãos Federal, Estadual e 
Municipal e Bancos, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, 
o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais. 

CLÁUSULA SETIMA – Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o 
administrador prestara contas justificadas de sua administração, procedendo a 
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado 
econômico, cabendo aos sócios, na proporção se sua cotas, os lucros ou perdas 
apurados. 

CLÁUSULA OITAVA - Nos quatros meses seguintes ao termino de exercício social, 
os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso. 

CLÁUSULA NONA -. A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial, ou 
outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.  

CLÁUSULA DÉCIMA - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada 
mensal, a título de “pró- labore”, observadas as disposições regulamentares 
pertinentes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a 
sociedade continuara suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não 
sendo possível ou inexistindo interesse deste ou do sócio remanescente, o valor de 
seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial, a data da 
resolução, verificada em balanço especialmente lavrado. 
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Parágrafo Único- O mesmo procedimento será adotado em outros casos que a 
sociedade se resolva em relação a seu sócio. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – O Administrador Lindomar Pereira de Sá  
declara, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da 
sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se 
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso 
a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação peita ou suborno, 
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé 
publica, ou a propriedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Fica eleito o foro de São Luís/MA, para o exercício 
e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 
 
E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01 
(uma) via.  
 
 

São Luís/MA, 08 de abril de 2020. 
 
 
 

Lindomar Pereira de Sá 
 
 
 

Tereza Lúcia Feitosa de Sá 
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A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação.

Página 6 de 6MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PRIME PRESTADORA  LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF Nome

02328098363 LOURIANA GOMES DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/04/2020 17:40 SOB Nº 20200265490.
PROTOCOLO: 200265490 DE 14/04/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001545353. NIRE: 21200875521.
PRIME PRESTADORA  LTDA

    Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
            SECRETÁRIA-GERAL
          SÃO LUÍS, 15/04/2020
       www.empresafacil.ma.gov.br
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ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA  
EM EMPRESÁRIO INDIVIDUAL 

PRIME PRESTADORA LTDA 
 

Lindomar Pereira de Sá, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial 
de bens, empresário, data de nascimento 09/07/1957, natural de Sucupira do 
Norte/MA, portador do CPF nº 089.056.573-20 e RG. nº 000010075593-3 
SSP/MA, residente e domiciliado na Rua da Ferradura, nº 24, quadra 15, 
Araçagy, São José de Ribamar/MA, CEP 65.110-000; 
 
Tereza Lúcia Feitosa de Sá, brasileira, casada sob regime de comunhão 
parcial de bens, empresária, data de nascimento 13/10/1961, natural de 
Sucupira do Norte/MA, portadora do CPF nº 459.560.903-59 e RG. nº 
0286492420051 SSP/MA, residente e domiciliada na Rua da Ferradura, nº 24, 
quadra 15, Araçagy, São José de Ribamar/MA, CEP 65.110-000. 
 
Únicos sócios da sociedade denominada PRIME PRESTADORA LTDA, 
inscrita no CNPJ sob o nº 21.059.965/0001-20, tem sede e domicilio na 
Avenida Daniel de La Touche, s/n, sala 112, Condomínio Via La Touche 
Center, Cohajap, São Luís/MA, CEP 65.072-455, devidamente registrada na 
Junta Comercial do Estado do Maranhão (JUCEMA) sob o NIRE nº 
21200875521 em 05/09/2014, consoante a faculdade prevista no parágrafo 
único do artigo 1.033, da Lei 10.406/2002 (Código Civil), resolve alterar e 
transformar esta sociedade em empresa individual.  
 
Cláusula primeira – Ingressa na empresa Leilton Feitosa de Sá, brasileiro, 
casado sob-regime de comunhão parcial de bens, data de nascimento 
11/10/1983, natural de Sucupira do Norte/MA, empresário, CPF nº 
001.878.233-75, carteira de identidade 544618963 GEJUSPC/MA, residente e 
domiciliado na Rua H 15, nº 01, Cond. Ilhas Gregas - Creta - Apto 703, Parque 
Shalom, CEP 65072-810, São Luís/MA. 
 
Cláusula segunda – Retira-se da empresa Lindomar Pereira de Sá, que cede 
e transfere suas quotas de capital no montante de R$ 1.250.000,00 (hum 
milhão, duzentos e cinquenta mil reais), dividido em 1.250.000,00 (hum milhão, 
duzentos e cinquenta) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada, transferindo 
para Leilton Feitosa de Sá, pagos e satisfeitos, dando plena, geral e 
irrevogável quitação. 

Cláusula terceira – Retira-se da empresa Tereza Lúcia Feitosa de Sá, que 
cede e transfere suas quotas de capital no montante de R$ 1.250.000,00 (hum 
milhão, duzentos e cinquenta mil reais), dividido em 1.250.000,00 (hum milhão, 
duzentos e cinquenta) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada, transferindo 
para Leilton Feitosa de Sá, pagos e satisfeitos, dando plena, geral e 
irrevogável quitação. 

Cláusula quarta - Fica transformada esta Sociedade Limitada em Empresa 
Individual, sob o nome empresarial de L FEITOSA DE SA, com sub-rogação de 
todos os direitos e obrigações pertinentes.  
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Cláusula quinta - O acervo desta sociedade, no valor de R$ 2.500.000,00 
(dois milhões e quinhentos mil reais), passa a constituir o capital do Empresário 
mencionado na cláusula anterior. 
 
Para tanto, firma nesta data, em ato continuo, a solicitação de sua inscrição 
como empresário, mediante instrumento de inscrição de empresário individual. 
 

 
INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL 

 
 
Leilton Feitosa de Sá, brasileiro, casado sob-regime de comunhão parcial de 
bens, data de nascimento 11/10/1983, natural de Sucupira do Norte/MA, 
empresário, CPF nº 001.878.233-75, carteira de identidade 544618963 
GEJUSPC/MA, residente e domiciliado na Rua H 15, nº 01, Cond. Ilhas Gregas 
- Creta - Apto 703, Parque Shalom, CEP 65072-810, São Luís/MA. 
 

 
Resolve constituir-se como Empresário Individual, mediante as seguintes cláusulas: 

 

Cláusula primeira - O Empresário Individual adotará como nome empresarial 
a seguinte firma L FEITOSA DE SA e terá sede no seguinte endereço: Avenida 
Daniel de La Touche, s/n, sala 112, Condomínio Via La Touche Center, 
Cohajap, São Luís/MA, CEP 65.072-455.  

Cláusula segunda - O capital é de R$ R$ 2.500.000,00 (dois milhões e 
quinhentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em 
moeda corrente do País. 
 
Cláusula terceira - O Empresário Individual terá por objeto o exercício das 
seguintes atividades econômicas: 
78.30-2/00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros; 
82.19-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio 
administrativo não especificados anteriormente (serviços de apoio); 
82.99-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às 
empresas não especificadas anteriormente (privado); 
85.50-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares; 
85.99-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; 
86.90-9/99 - Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas 
anteriormente (apoio); 
80.11-1/01 - Atividades de vigilância e segurança privada; 
62.09-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da 
informação; 
91.02-3/02 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos ; 
84.24-8/00 - Segurança e ordem pública; 
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios; 
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33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e 
eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação;  
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não perigosos;  
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos;  
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, 
cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; 
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos 
para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; 
46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos 
não especificados anteriormente (oxigênio); 
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem 
operador; 
86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde; 
46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de 
instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares;  
86.30-5-99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas 
anteriormente (atenção ambulatorial); 
8111-7/00 - serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios 
prediais; 
4649-4/08 - comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e 
conservação domiciliar; 
4649-4/09 - comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e 
conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento 
associada; 
8122-2/00 - imunização e controle de pragas urbanas; 
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente (atividades 
de limpeza); 
8130-3/00 - atividades paisagísticas; 
8211-3/00 - serviços combinados de escritório e apoio administrativo; 
7810-8/00 - seleção e agenciamento de mão de obra; 
7820-5/00 - locação de mão de obra temporária. 
7739-0/99 – Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e 
industriais não especificados anteriormente, sem operador (geradores, 
guinchos, guindastes, empilhadeiras); 
7020-4/00 – Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto 
consultoria técnica especifica;  
8630-5/02 – Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de 
exames complementares;  
8610-1/02 – Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades 
hospitalares para atendimento a urgências; 
8630-5/03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas. 
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, LOURIANA GOMES DA SILVA, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o n° 011309, inscrito no CPF n° 

02328098363, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que 

este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF N° do Registro Nome

02328098363 011309

Página 5 de 5

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação.

LOURIANA GOMES DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/09/2020 11:04 SOB Nº 21102340096. 
PROTOCOLO: 200705385 DE 16/09/2020 10:58. 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004332210. NIRE: 21102340096. 
L FEITOSA DE SA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA 
SECRETÁRIA-GERAL 

SÃO LUÍS, 16/09/2020 
www.empresafacil.ma.gov.br
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
21.059.965/0001-20
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
09/09/2010 

 
NOME EMPRESARIAL 
L FEITOSA DE SA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
PRIME PRESTADORA 

PORTE 
DEMAIS 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
78.30-2-00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 
46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares 
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 
46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de
fracionamento e acondicionamento associada 
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e
peças 
46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente 
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador 
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra 
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária 
80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada 
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
213-5 - Empresário (Individual) 

 
LOGRADOURO 
AV DANIEL DE LA TOUCHE 

NÚMERO 
SN 

COMPLEMENTO 
COND VIA LA TOUCHE CENTERSALA 112 

 
CEP 
65.072-455 

BAIRRO/DISTRITO 
COHAJAP 

MUNICÍPIO 
SAO LUIS 

UF 
MA 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
PRIMEPRESTADORA@HOTMAIL.COM 

TELEFONE 
(98) 3181-0155 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
09/09/2010 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 26/07/2021 às 10:18:20 (data e hora de Brasília). Página: 1/2
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
21.059.965/0001-20
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
09/09/2010 

 
NOME EMPRESARIAL 
L FEITOSA DE SA 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados
anteriormente 
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 
84.24-8-00 - Segurança e ordem pública 
85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares 
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 
86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências 
86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 
86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas 
86.30-5-99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente 
86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde 
86.90-9-99 - Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente 
91.02-3-02 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
213-5 - Empresário (Individual) 

 
LOGRADOURO 
AV DANIEL DE LA TOUCHE 

NÚMERO 
SN 

COMPLEMENTO 
COND VIA LA TOUCHE CENTERSALA 112 

 
CEP 
65.072-455 

BAIRRO/DISTRITO 
COHAJAP 

MUNICÍPIO 
SAO LUIS 

UF 
MA 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
PRIMEPRESTADORA@HOTMAIL.COM 

TELEFONE 
(98) 3181-0155 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
09/09/2010 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 26/07/2021 às 10:18:20 (data e hora de Brasília). Página: 2/2
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PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

CATEGORIA

TIPO PORTE:

ENDEREÇOS

 DADOS GERAIS

 CONTATOS

TIPO DE PESSOA:
NOME EMPRESARIAL:
NOME FANTASIA:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

NATUREZA JURÍDICA:

DOC. CONSTITUIÇÃO:

LIVRO:

ORGÃO DE REGISTRO:

REG. TRIBUTÃRIO:
CAPITAL SOCIAL:

INSCR. MUNIC. PRINCIPAL:
SUBSTITUTO TRIBUTÃRIO:

SITUAÇÃO CADASTRAL:

NIRE:

DATA DO REGISTRO:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
TIPO ESTABELECIMENTO:

REGIME PAGAMENTO:

FOLHA:

JURÍDICA
L FEITOSA DE SA

98230972

PRIME SERVIÃ‡OS

2.500.000,00
JUNTA COMERCIAL -
CONTRATO SOCIAL

2135 - Empresário (Individual)

SIM
N?O
Normal

21059965000120

ATIVO

21102340096

DE COMPETENCIA

09/10/2017

 ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE ZONA URBANA

TIPO DE IMÓVEL: COMERCIAL

CIDADE/UF: SAO LUIS / MA

ENDEREÇO: AV DANIEL DE LA TOUCHE

COMPLEMENTO: COND VIA LA TOUCHE CENTER;SALA 112;

USO DO IMÓVEL:PROPRIO

INSC. IMOBILIÃRIA

NÚMERO:SN

CEP:65072455

BAIRRO:COHAJAP

 ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO:SN

ENDEREÇO: AV DANIEL DE LA TOUCHE CEP:65072455

COMPLEMENTO: COND VIA LA TOUCHE CENTER;SALA 112; BAIRRO:COHAJAP

TIPO DE CONTATO DESCRIÇÃO

ALT. ATUAL. CONTR. SOC.:16/09/2020

POVOADO: ZONA RURAL:

CCIR: NIRF:

DATUM REFERÃŠNCIA: LATITUDE:

LONGITUDE:

CNPJ:

TIPO ENQUADRAMENTO:EPP

CBO:  -

ATV. LICENCIADA VINCULADA: Taxa TLVLF Outras Atividades - Pequeno Porte

PEQUENO PORTE

SEDE/MATRIZ

TIPO DE INSCRIÇÃO: NORMAL

E-MAIL primeprestadora@hotmail.com

TELEFONE (98) 99072557

E-MAIL cristalhospitalar@hotmail.com

cristalhospitalar@hotmail.com
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 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
 OBJETO SOCIAL

null

 FORMA DE ATUAÇÃO
Estabelecimento Fixo

 LISTA DE ATIVIDADES

CÓDIGO CNAE DESCRIÇÃO PRINCIPAL
331210300 MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E

381140000 COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS

381220000 COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS

461840200 REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE

464510100 COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO

464940800 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E

464940900 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E

466480000 COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS

468429900 COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E

620910000 SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA

702040000 ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO

773900200 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES,

781080000 SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA

782050000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA

783020000 FORNECIMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS SIM

801110100 ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA

811170000 SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO

812140000 LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS

812220000 IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

812900000 ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

813030000 ATIVIDADES PAISAGISTICAS

821130000 SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO

821999900 PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO

829979900 OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS

842480000 SEGURANCA E ORDEM PUBLICA

855030200 ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES

859960400 TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

861010200 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES

863050200 ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO

863050300 ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

863059900 ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS

866070000 ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE

869099900 OUTRAS ATIVIDADES DE ATENCAO A SAUDE HUMANA NAO

910230200 RESTAURACAO E CONSERVACAO DE LUGARES E PREDIOS HISTORICOS

 REPRESENTANTES E QSA

00187823375 LEILTON FEITOSA DE SA

RESPONSABILIDADE

 Legal

NÃO DEFINIDO NÃO DEFINIDO Contábil

CPF/CNPJ NOME/RAZÃO SOCIAL

 REPRESENTANTES DA EMPRESA

CPF/CNPJ NOME QUALIFICAÇÃO
 QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

PARTICIPAÇÃO

LEILTON FEITOSA DE SA EMPRESARIO00187823375 100%
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null

Servidor

CPF/CNPJ: 21059965000120
 Nome/Razão: L FEITOSA DE SA

Contribuinte

Local: SAO LUIS / MA ,  29/07/2021

 ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO

 ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m²

 IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE
QUANTIDADE: 0

 QUADRAS E CINEMAS
QUANTIDADE DE QUADRAS:
QUANTIDADE DE CINEMAS:

0

0

PR2021_05_CLHO_01359. Pág 289



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 21.059.965/0001-20 Inscrição Estadual: 12.447321-0

Razão Social: L FEITOSA DE SA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE DANIEL DE LA TOUCHE

Número: SN Complemento: COND VIA LA TOUCHE CENTERSALA 112

Bairro: COHAJAP

Município: SAO LUIS UF: MA

CEP: 65072455 DDD: Telefone: 81200518

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE
Principal:

7830200 - FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA
TERCEIROS

CNAEs Secundários

Código Descrição CNAE

6209100 SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

7020400 ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA
TÉCNICA ESPECÍFICA

7739002 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR

7810800 SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA

7820500 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA

8011101 ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA

8111700 SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS

8121400 LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS

8122200 IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

8129000 ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

9102302 RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LUGARES E PRÉDIOS HISTÓRICOS

8130300 ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

8211300 SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

8219999 PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO
ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

8299799 OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

8424800 SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

8550302 ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES

8599604 TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

8610102 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA
ATENDIMENTO A URGÊNCIAS

8630502 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES
COMPLEMENTARES

8630503 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

3812200 COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS

8630599 ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

8660700 ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE

8690999 OUTRAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE HUMANA NÃO ESPECIFICADAS
ANTERIORMENTE

3312103 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E
EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO

3811400 COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

4618402 REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E
MATERIAIS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES

4645101 COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO,
HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS

4649408 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
DOMICILIAR

4649409 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA

4664800 COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO
ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS

4684299 COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO
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Data desta Situação Cadastral: 06/03/2020

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de
(CNAE's):

01/04/2010 - (4684299-4649408), 01/07/2010 - (4664800-4645101),
01/10/2010 - (4649409-4618402),

EDF a partir de: 18/09/2014, 18/09/2014, 18/09/2014, 01/11/2017,

CTE a partir de:
 
Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio
contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de
direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária
derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 29/07/2021

Número da Consulta:

Nova Consulta Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: L FEITOSA DE SA
CNPJ: 21.059.965/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
 

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN,
ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos
de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins
de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:10:11 do dia 29/04/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/10/2021.
Código de controle da certidão: E026.DB09.EDE9.A021
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 21.059.965/0001-20
Razão Social:L FEITOSA DE SA
Endereço: AV DANIEL DE LA TOUCHE CD VIA LA TOUCHE SN SALA 112 / COHAJAP /

SAO LUIS / MA / 65072-455

 
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:21/04/2021 a 18/08/2021 
 
Certificação Número: 2021042102482946658150

Informação obtida em 26/07/2021 10:25:58

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir

PR2021_05_CLHO_01359. Pág 293



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: L FEITOSA DE SA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.059.965/0001-20
Certidão nº: 22732801/2021
Expedição: 26/07/2021, às 10:27:13
Validade: 21/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que L FEITOSA DE SA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no
CNPJ sob o nº 21.059.965/0001-20, NÃO CONSTA do Banco Nacional de
Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
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Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho

Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DÉBITOS

NEGATIVA

CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR -
Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, NÃO CONSTAM
débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

EMPREGADOR: L FEITOSA DE SA (PRIME PRESTADORA)

DATA E HORA DA EMISSÃO: 26/07/2021, às 10h28

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na
Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de
Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.

4 .  A  a u t e n t i c i d a d e  d e s t a  c e r t i d ã o  p o d e r á  s e r  c o n f i r m a d a  n o  e n d e r e ç o
h t t p : / / w w w . m t e . g o v . b r / c e r t i d a o / i n f r a c o e s / d e b i t o s  u t i l i z a n d o  o  c ó d i g o  4 C d 3 r n A .

5. Expedida com base na Portaria MTE n° 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.

CNPJ: 21.059.965/0001-20

3. Conforme artigo 5º§ único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá
sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que,
havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá
ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos
mesmos.
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: Data da163907/21 19/05/2021 17:00:45

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria,

substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei

nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos

tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima

identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que

venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 16/09/2021.

Inscrição Estadual: CPF/CNPJ:124473210 21059965000120

Razão Social: L FEITOSA DE SA

Telefone: (98)81200518 Município: SAO LUIS UF: MA

Endereço: AVE DANIEL DE LA TOUCHE, SN COND  VIA LA TOUCHE CENTERSALA  112 CEP:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa
de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 26/07/2021 10:19:22
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na

forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a

242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de

outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em

nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 16/09/2021.

Nº Certidão: Data da035173/21 19/05/2021 17:01:30

Inscrição Estadual: CPF/CNPJ:124473210 21059965000120

Razão Social: L FEITOSA DE SA

Telefone: (98)81200518 Município: SAO LUIS UF: MA

Endereço: AVE DANIEL DE LA TOUCHE, SN COND  VIA LA TOUCHE CENTERSALA  112 CEP:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa
de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 26/07/2021 10:20:34
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PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

 CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00006150652021

Validade: 16/09/2021

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA 
JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS 
POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 
28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA

CNPJ: 21.059.965/0001-20 Inscrição Municipal: 98230972

Razão Social: L FEITOSA DE SA 

ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

783020000 – FORNECIMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS

ENDEREÇO DE LOCALIZACAO

Logradouro: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE 

Número: SN Complemento: COND VIA LA TOUCHE CENTER;SALA 112;

Bairro: COHAJAP

Município: SAO LUIS – MA CEP: 65072455

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, 
tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 19 de maio de 2021 ?s 17:10, sob o código de 
autenticidade nº 13F548B518E3B284B51ABDD1B473FCBB.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em 
https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao.

"NÃO E VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

PR2021_05_CLHO_01359. Pág 298



PR2021_05_CLHO_01359. Pág 299



PR2021_05_CLHO_01359. Pág 300



PR2021_05_CLHO_01359. Pág 301



PR2021_05_CLHO_01359. Pág 302



PR2021_05_CLHO_01359. Pág 303



PR2021_05_CLHO_01359. Pág 304



PR2021_05_CLHO_01359. Pág 305



2021

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO
ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

CPF/CNPJINSCRIÇÃO MUNICIPAL

21.059.965/0001-2098230972

NÚMERO DE CONTROLE

92120211930810

RAZÃO SOCIAL

L FEITOSA DE SA

NOME FANTASIA

PRIME PRESTADORA

LOCALIZAÇÃO

AV DANIEL DE LA TOUCHE  N?mero: SN  Bairro: COHAJAP COND VIA LA TOUCHE CENTER;SALA 112;  CEP: 65072455,

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

CNAE Principal e Secundários
783020000 - FORNECIMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS

910230200 - RESTAURACAO E CONSERVACAO DE LUGARES E PREDIOS HISTORICOS

381220000 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS

461840200 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES

464510100 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

VALIDADE: 31/12/2021 1D12739A75C1FA4BC52B0FDBD99B07EF

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

RESTRIÇÕES
Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as
penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das
atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades
domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de
prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos
acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação
vigente.
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Capital
R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais)

Último Arquivamento
Data
27/07/2021

Número
20210982365

Ato/eventos
310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA /
EMPRESARIO

Situação
ATIVA
Status

SEM STATUS

Nome do Empresário: LEILTON FEITOSA DE SA
Identidade:
544618963

CPF:
001.878.233-75

Estado civil:
CASADO(A)

Regime de bens:
NÃO INFORMADO

NIRE (Sede)
21102340096

CNPJ
21.059.965/0001-20

Arquivamento do Ato de Inscrição
05/09/2014

Início de Atividade
02/09/2014

Endereço Completo
Avenida Daniel de La Touche, Nº SN, COND VIA LA TOUCHE CENTER;SALA 112;, Cohajap-São Luís/MA- CEP65072-455

Objeto
78.30-2/00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros; 82.19-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (serviços de apoio); 82.99-7/99 - Outras atividades
de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente (privado); 85.50-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares; 85.99-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; 86.90-9/99
- Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente (apoio); 80.11-1/01 - Atividades de vigilância e segurança privada; 62.09-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; 91.02-
3/02 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos ; 84.24-8/00 - Segurança e ordem pública; 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios; 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e
equipamentos de irradiação; 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não perigosos; 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos; 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; 46.64-8-
00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; 46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (oxigênio); 77.39-
0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador; 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde; 46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-
hospitalares; 86.30-5-99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente (atenção ambulatorial); 8111-7/00 - serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; 4649-4/08 - comércio atacadista de
produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; 4649-4/09 - comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada; 8122-2/00 - imunização e controle
de pragas urbanas; 8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente (atividades de limpeza); 8130-3/00 - atividades paisagísticas; 8211-3/00 - serviços combinados de escritório e apoio administrativo; 7810-8/00 - seleção e
agenciamento de mão de obra; 7820-5/00 - locação de mão de obra temporária. 7739-0/99 ? Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (geradores, guinchos, guindastes,
empilhadeiras); 7020-4/00 ? Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica; 8630-5/02 ? Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares; 8610-1/02 ? Atividades de
atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências; 8630-5/03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas.

Porte
Demais

Esta certidão foi emitida automaticamente em 29/07/2021, às 08:55:00 (horário de Brasília). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.ma.gov.br, com o código MSUJNKMV.

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça 
Secretário Geral

MAC2101375288

Nome Empresarial: L FEITOSA DE SA

Natureza Jurídica: Empresário (Individual)

CERTIDÃO SIMPLIFICADA
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Protocolo: MAC2101375288

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.
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Arquivamentos Posteriores

Ato Número Data Descrição

310 20210982365 27/07/2021 OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA /
EMPRESARIO

223 20210647442 08/06/2021 BALANCO
318 20210350121 10/03/2021 DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO

PORTE
310 20210314362 02/03/2021 OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA /

EMPRESARIO
310 20210299142 01/03/2021 OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA /

EMPRESARIO
310 20210204621 19/02/2021 OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA /

EMPRESARIO
002 20200705385 16/09/2020 TRANSFORMACAO
223 20200293630 28/04/2020 BALANCO
002 20200265490 15/04/2020 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME

EMPRESARIAL)
002 20191270261 06/12/2019 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME

EMPRESARIAL)
002 20190838523 17/07/2019 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME

EMPRESARIAL)
307 20190838531 17/07/2019 REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO

EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223 20190293438 16/04/2019 BALANCO
223 20180289195 04/04/2018 BALANCO
223 20171216539 07/11/2017 BALANCO
002 20170441113 09/10/2017 ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223 20140668632 23/09/2014 BALANCO
315 20140632395 05/09/2014 ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090 21200875521 05/09/2014 CONTRATO

NIRE 21102340096
CNPJ 21.059.965/0001-20

Situação
ATIVA
Status

SEM STATUS

Endereço Completo Daniel de La Touche, Nº SN, COND VIA LA TOUCHE CENTER;SALA 112;, Cohajap - São Luís/MA - CEP 65072-455

Esta certidão foi emitida automaticamente em 29/07/2021, às 08:55:10 (horário de Brasília). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.ma.gov.br, com o código O31DNKL9.

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça 
Secretário(a) Geral

MAC2101375320

CERTIDÃO ESPECÍFICA
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que L FEITOSA DE SA
encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAC2101375320

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

1 de 1

PR2021_05_CLHO_01359. Pág 308



PR2021_05_CLHO_01359. Pág 309



DescriçãoClassificação Saldo Atual

Folha:  48Diário:  5

L FEITOSA DE SA

CNPJ: 21059965000120    NIRE: 21102340096   DATA 05/09/2014
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2020
Avenida Daniel de La Touche, s/n, sala 112, Condominio Via La Touche Center, Cohajap, CEP 65.072-455, São Luís/MA

  Ativo    **4.775.574,16D1

    Circulante    **2.486.750,97D1-1

      Disponível    ****138.597,09D1-1-01

        Caixa    ****138.597,09D1-1-01-01

          Caixa (35)        138.597,09D1-1-01-01-01

      Clientes    **2.341.603,13D1-1-04

        Clientes (1365)      2.341.603,13D1-1-04-04

      Conta Corrente Empregados    ******6.550,75D1-1-05

        Adiantamentos para viagens (56)          6.550,75D1-1-05-03

    Ativo Nao Circulante    **2.288.823,19D1-2

      Imobilizado    **2.546.410,00D1-2-02

        Terrenos (427)      1.395.850,00D1-2-02-01

        Maquinas e Equipamentos (161)        250.000,00D1-2-02-02

        Máquinas, equip. e ferramentas (448)        120.000,00D1-2-02-07

        Veículos (455)        700.000,00D1-2-02-09

        Microcomputadores e Perifericos (154)         80.560,00D1-2-02-10

      Depreciação / Amortização    ****257.586,81C1-2-03

        (-) Depreciação Acum de Microcumput e Perifericos (1799)         80.558,94C1-2-03-03

        (-) Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490)        142.027,86C1-2-03-09

        (-) Deprec. veículos (504)         35.000,01C1-2-03-11

  Passivo    **4.775.574,16C2

    Circulante    **1.996.921,92C2-1

      Imposto a pagar / recolher    **1.811.418,09C2-1-05

        PIS a Recolher (763)         39.704,21C2-1-05-05

        Contribuicao Social a Recolher (1064)        341.220,87C2-1-05-07

        IRPJ a Recolher (1057)        941.835,75C2-1-05-08

        Cofins a Recolher (1078)        183.240,22C2-1-05-09

        ISS a Recolher (1288)        305.417,04C2-1-05-11

      Salários e contribuições previdenciárias    *****35.403,83C2-1-06

        Salarios a Pagar (819)         24.148,82C2-1-06-01

        INSS a recolher (833)          8.429,98C2-1-06-03

        FGTS a recolher (840)          2.825,03C2-1-06-05

      Títulos a pagar    ****150.100,00C2-1-07

        Fornecedor (917)        150.100,00C2-1-07-02

    Patrimônio líquido    **2.778.652,24C2-3

      Capital Social    **2.500.000,00C2-3-01

        Capital Social Subscrito    **2.500.000,00C2-3-01-01

          Quotistas Domiciliciados no Pais (3171)      2.500.000,00C2-3-01-01-07

      Reservas de lucros    **2.942.071,07D2-3-04

    ________________________________________
           LOURIANA GOMES DA SILVA      
     CONTADORA      CRC: 011309/0 MA

   CPF: 023.280.983-63    

,
___________________________________

LEILTON FEITOSA DE SA
Empresário

CPF: 001.878.233-75
RG: 544618963

31/dezembro/2020São Luís

Página 1 de 8
PR2021_05_CLHO_01359. Pág 310



DescriçãoClassificação Saldo Atual

Folha:  49Diário:  5

L FEITOSA DE SA

CNPJ: 21059965000120     NIRE: 21102340096   DATA 05/09/2014
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2020 
Avenida Daniel de La Touche, s/n, sala 112, Condominio Via La Touche Center, Cohajap, CEP 65.072-455, São Luís/MA

        Reserva de Lucros (714)      2.942.071,07D2-3-04-05

      Lucros / Prejuízos acumulados    **3.220.723,31C2-3-05

        Lucros Acumulados (A0003)      3.220.723,31C2-3-05-04

___________________________________ 
LEILTON FEITOSA DE SA

Empresário
CPF: 001.878.233-75

RG: 544618963 GEJUSPC/MA

    ________________________________________
           LOURIANA GOMES DA SILVA      
     CONTADORA      CRC: 011309/0 MA

   CPF: 023.280.983-63    

,

São Luís/MA,31/dezembro/2020
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Diário :5 Folha: 50

L FEITOSA DE SA
CNPJ: 21059965000120 NIRE: 21200875521   Data 05/09/2014
Endereço: Avenida Daniel de La Touche, s/n, sala 112, Condominio Via La Touche Center, Cohajap, CEP 65.072-455, São Luís/MA 
Demonstrativo de Resultados do Exercício de 01/01/2020 até 31/12/2020
Descrição Classificação Conta Exercício Atual
Receita
Receitas operacionais
Receita bruta de serviços
Receita de servicos     38.173.212,39C3-1-02-01 1225
=Receita bruta de serviços *38.173.212,39C

=T o t a l  -  Receitas operacionais *38.173.212,39C

=T o t a l  -  Receita *38.173.212,39C
Despesas e custos
Despesas operacionais comerciais
Despesas Trabalhistas
Salários        300.932,30D4-1-01-02 2450
Decimo terceiro salario         21.029,17D4-1-01-05 2506
Rescisoes         99.891,68D4-1-01-09 2569
=Despesas Trabalhistas    ****421.853,15D

Encargos sociais
INSS        106.949,50D4-1-02-02 2590
FGTS         25.396,28D4-1-02-03 2597
=Encargos sociais    ****132.345,78D

Despesas Administrativas
Despesa c/ Alugueis         20.160,00D4-1-03-09 2079
Despesas c/ Água e Esgoto          4.192,44D4-1-03-10 2086
Despesas c/ Correio          1.723,16D4-1-03-11 2100
Despesas c/ Energia Eletrica          7.904,34D4-1-03-12 2107
Despesas c/ Cartório          4.331,58D4-1-03-13 2114
Material de Limpeza          6.230,61D4-1-03-14 2121
Despesas c/ Telefone          5.422,80D4-1-03-18 2149
Despesas c/ Alimentação         16.207,20D4-1-03-19 2156
Vale Transporte         17.530,80D4-1-03-21 2170
Despesas c/ Vigilancia         35.047,80D4-1-03-22 2177
Material de Consumo          2.797,10D4-1-03-23 2184
Despesas c/ Combustível         28.200,00D4-1-03-24 2191
Despesas c/ Xerox          1.030,80D4-1-03-26 2205
Despesas c/ Veículos         26.628,00D4-1-03-28 2219
Despesas c/ Internet          3.430,80D4-1-03-30 2275
=Despesas Administrativas    ****180.837,43D

_______________________________________________________LOURIANA GOMES DA SILVA
CONTADORACPF: 023.280.983-63 CRC: MA 011309/O-1

___________________________________LEITON FEITOSA DE SÁ 
EmrpresárioCPF: 001.878.233-75

RG: 544618963 GEJUSPC/MA
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Diário :5 Folha: 51

L FEITOSA DE SA
CNPJ: 21059965000120 NIRE: 21102340096   Data 05/09/2014
Endereço: Avenida Daniel de La Touche, s/n, sala 112, Condominio Via La Touche Center, Cohajap, CEP 65.072-455, São Luís/MA 
Demonstrativo de Resultados do Exercício de 01/01/2020 até 31/12/2020

Descrição Classificação Conta Exercício Atual
Despesas Tributarias
Cofins      1.145.196,33D4-1-04-06 1981
PIS        248.125,87D4-1-04-14 2240
ISS      1.908.660,58D4-1-04-16 2254
Imposto de Renda      3.029.856,99D4-1-04-21 2366
Contribuição Social      1.099.388,52D4-1-04-28 2695
=Despesas Tributarias    **7.431.228,29D

Despesas c/ Prestação de Serviços
Serviços de Terceiros         12.540,00D4-1-06-04 2023
=Despesas c/ Prestação de Serviços    *****12.540,00D

Depreciações e Amortizações
Depreciação         85.862,27D4-1-08-01 791
=Depreciações e Amortizações    *****85.862,27D

=T o t a l  -  Despesas operacionais comerciais    **8.264.666,92D

=T o t a l  -  Despesas e custos    **8.264.666,92D
Apuração de resultado
Resultado bruto
Custos dos Servicos
Custo dos servicos prestados     26.687.822,16D5-1-01-01 2429
=Custos dos Servicos *26.687.822,16D

=T o t a l  -  Resultado bruto *26.687.822,16D

=T o t a l  -  Apuração de resultado *26.687.822,16D

RESULTADO DO EXERCÍCIO
====================================================================================================

RECEITAS-------------->     38.173.212,39C
DESPESAS + CUSTO-------------------->    34.952.489,08D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:    ***3.220.723,31

====================================================================================================
****************************************************( XXXXX )****************************************************

_______________________________________________________LOURIANA GOMES DA SILVA
CONTADORACPF: 023.280.983-63 CRC  MA: 011309/O-1

___________________________________LEITON FEITOSA DE SÁ 
EmpresárioCPF: 001.878.233-75

RG: 544618963 GEJUSPC/MA
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Descrição Exercício Atual

L FEITOSA DE SA
CNPJ: 21059965000120
Endereço: Avenida Daniel de La Touche, s/n, sala 112, Condominio Via La Touche Center, Cohajap, CEP 65.072-455, São Luís/MA

52Folha:Diário: 5Demonstrativo do Fluxo de Caixa  de 01/01/2020 até 31/12/2020

NIRE: 21102340096  Data: 05/09/2014

ATIVIDADES OPERACIONAIS R$2.341.603,13D

RECEBIMENTO DE CLIENTES R$2.341.603,13D

RECEBIMENTO DE JUROS R$0,00C

DUPLICATAS DESCONTADAS R$0,00C

PAGAMENTOS R$1.996.921,92C

(-)FORNECEDORES R$150.100,00C

(-)IMPOSTOS R$1.811.418,09C

(-)SALÁRIOS R$35.403,83C

(-)JUROS R$0,00C

(-)DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE R$0,00C

CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS R$344.681,21D

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

RECONHECIMENTO PELA VENDA DE IMOBILIZADO R$0,00C

PAGAMENTO PELA COMPRA DE IMOBILIZADO R$0,00C

CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO R$0,00C

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

AUMENTO DE CAPITAL R$0,00C

EMPRÉSTIMO DE CURTO PRAZO R$0,00C

PAGAMENTO DE DIVIDENDOS R$2.942.071,07D

CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO R$2.942.071,07D

AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA R$3.286.752,28D

SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA NO ANO ANTERIOR R$0,00C

SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA DO ANO ATUAL R$3.286.752,28D

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS
ELAS DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

SÃO LUÍS, 31  DE  DEZEMBRO  DE  2020.

___________________________________ 
LEITON FEITOSA DE SÁ

Emprésario
CPF: 001.878.233-75

RG: 544618963 GEJUSPC/MA

__________________________________________ 
LOURIANA GOMES DA SILVA

Contadora
CPF:023.280.983-63  CRC MA: 011309/O-1
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L FEITOSA DE SA
CNPJ: 21059965000120
Endereço: Avenida Daniel de La Touche, s/n, sala 112, Condominio Via La Touche Center, Cohajap, CEP 65.072-455, São Luís/MA

53Folha:Diário: 5Análise Econômica e Financeira  de 01/01/2020 até 31/12/2020

NIRE: 21102340096  Data: 05/09/2014

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

Atual Anterior

80

60

40

20

0

72

22

1.996.921,92

2.778.652,24
0,72

QUANTO MENOR, MELHOR. O CAPITAL DE TERCEIROS EQUIVALE 
A 72% DO CAPITAL PRÓPRIO.

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE
(OBRIGAÇÕES A LP)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
=

SOLVÊNCIA GERAL

Atual Anterior

600

400

200

0

239

560
4.775.574,16

1.996.921,92
2,39

QUANTO MAIOR, MELHOR. O INVESTIMENTO TOTAL EQUIVALE A 239 % 
DO CAPITAL DE TERCEIROS.

ATIVO

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE
(OBRIGAÇÕES A LP)

=

LIQUIDEZ GERAL

Atual Anterior

150

100

50

0

125 124
2.486.750,97

1.996.921,92
1,25

QUANTO MAIOR, MELHOR. A EMPRESA POSSUI R$1,25 DE ATIVO CIRCULANTE 
E ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO PARA CADA R$1,00 DE DÍVIDA TOTAL.

ATIVO CIRCULANTE + ATIVO REALIZÁVEL A LP 

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
(OBRIGAÇÕES A LP)

=

LIQUIDEZ CORRENTE

Atual Anterior

150

100

50

0

125 124
2.486.750,97

1.996.921,92
1,25

QUANTO MAIOR, MELHOR. A EMPRESA POSSUI R$1,25 DE ATIVO CIRCULANTE 
PARA CADA R$1,00 DE DÍVIDA DE CURTO PRAZO.

ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE
=

LIQUIDEZ SECA

Atual Anterior

150

100

50

0

125 124
2.486.750,97

1.996.921,92
1,25

QUANTO MAIOR, MELHOR. A EMPRESA POSSUI R$1,25 DE ATIVO CIRCULANTE
PARA CADA R$1,00 DE DÍVIDA DE CURTO PRAZO, SEM COMPROMETER OS ESTOQUES.

ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUES

PASSIVO CIRCULANTE
=
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L FEITOSA DE SA
CNPJ: 21059965000120
Endereço: Avenida Daniel de La Touche, s/n, sala 112, Condominio Via La Touche Center, Cohajap, CEP 65.072-455, São Luís/MA

54Folha:Diário: 5Análise Econômica e Financeira  de 01/01/2020 até 31/12/2020

NIRE: 21102340096  Data: 05/09/2014

LIQUIDEZ IMEDIATA

Atual Anterior

25

20

15

10

5

0

7

22
138.597,09

1.996.921,92
0,07

QUANTO MAIOR, MELHOR. A EMPRESA POSSUI R$0,07 DE DISPONIBILIDADES PARA CADA
R$1,00 DE DÍVIDA DE CURTO PRAZO.

ATIVO DISPONÍVEL

PASSIVO CIRCULANTE
=

LIQUIDEZ DE RECURSOS PRÓPRIOS

Atual Anterior

20

15

10

5

0

18

5

489.829,05

2.778.652,24
0,18

QUANTO MAIOR, MELHOR. A DEPENDÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃO A CURTO PRAZO É DE 18%

ATIVO CIRCULANTE - PASSIVO CIRCULANTE

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
=

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS
ELAS DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

SÃO LUÍS, 31  DE  DEZEMBRO  DE  2020.

___________________________________ 
LEILTON FEITOSA DE SA

Empresário
CPF: 001.878.233-75

RG: 544618963 GEJUSPC/MA

__________________________________________ 
LOURIANA GOMES DA SILVA

Contadora
CRC MA: 011309/O-1
CPF:023.280.983-63  

Página 7 de 8
PR2021_05_CLHO_01359. Pág 316



MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L FEITOSA DE SA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF Nome

00187823375

02328098363

Página 8 de 8

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação.

LEILTON FEITOSA DE SA

LOURIANA GOMES DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/06/2021 11:32 SOB Nº 20210647442. 
PROTOCOLO: 210647442 DE 05/06/2021. 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103990753. CNPJ DA SEDE: 21059965000120. 
NIRE: 21102340096. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2020. 
L FEITOSA DE SA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA 
SECRETÁRIA-GERAL 

www.empresafacil.ma.gov.br
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Assinante(s) Nome CRC/OAB 

00187823375 LEILTON FEITOSA DE SA 

02328098363 LOURIANA GOMES DA SILVA MA011309 

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, 
conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade n° 12104059930 em 
10/06/2021, protocolo 210783842. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o 
Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e 
informar o código de verificação. 

Identificação de Empresa 

Nome Empresarial: L FEITOSA DE SA

Número de Registro: 21102340096

CNPJ: 21059965000120

Munícipio: São Luís

Identificação de Livro Digital 

Tipo de Livro: DIÁRIO

Número de Ordem: 5

Período de Escrituração: 01/01/2020 - 31/12/2020 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/06/2021 08:25:19 SOB Nº
20210783842.
PROTOCOLO: 210783842 DE 08/06/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12104059930. NIRE: 21102340096.
L FEITOSA DE SA

         Florencio Brandes Neto
      RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
          SÃO LUÍS, 10/06/2021
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IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA

21.059.965/0001-20

L FEITOSA DE SA

Versão: 8.0.8SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Livro Diário

21102340096

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS: 

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

NIRE

NOME EMPRESARIAL

CNPJ

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 

01/01/2020 a 31/12/2020

 5
NATUREZA DO LIVRO

Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
NÚMERO DO LIVRO

74.02.03.B7.3E.CA.45.E6.E4.07.A1.55.BD.67.19.46.A9.8E.04.50

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME
Nº SÉRIE DO 
CERTIFICADO

VALIDADE
RESPONSÁVEL 

LEGAL

Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-
PJ

21059965000120
L FEITOSA DE SA:
21059965000120

641653882232782871
2

08/10/2020 a 
08/10/2021

Sim

Contador 02328098363
LOURIANA GOMES DA 

SILVA:02328098363
201989965671355105

8
30/09/2020 a 
30/09/2021

Não

NÚMERO DO RECIBO: 

74.02.03.B7.3E.CA.45.E6.E4.07.A1.55.
BD.67.19.46.A9.8E.04.50-4 em às28/07/2021 14:28:06

79.63.6A.62.96.7E.85.C3 
BF.16.82.E1.76.F4.8C.96

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. 
Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da 
Lei Complementar nº 1247/2014.
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

L FEITOSA DE SA

01/01/2020 a 31/12/2020 21.059.965/0001-20

Número de Ordem do Livro: 5

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial L FEITOSA DE SA

NIRE 21102340096

CNPJ 21.059.965/0001-20

Número de Ordem 5

Natureza do Livro Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral

Município São Luís

Data do arquivamento dos atos 
constitutivos

05/09/2014

Data de arquivamento do ato de 
conversão de sociedade simples em 
sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2020

Quantidade total de linhas do arquivo 
digital

2.142

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial L FEITOSA DE SA

Natureza do Livro Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral

Número de ordem 5

Quantidade total de linhas do arquivo 
digital

2.142

Data de inicio 01/01/2020

Data de término 31/12/2020

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
74.02.03.B7.3E.CA.45.E6.E4.07.A1.55.BD.67.19.46.A9.8E.04.50-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: L FEITOSA DE SA 

Período da Escrituração:   01/01/2020 a 31/03/2020 CNPJ: 21.059.965/0001-20 

Número de Ordem do Livro: 5 

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020 

 

Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final 
 

 

 Ativo  R$ 3.053.154,32 R$ 4.189.194,02 

Circulante  R$ 678.468,86 R$ 1.814.508,56 

Disponível  R$ 121.865,78 R$ 1.257.905,48 

Caixa  R$ 121.865,78 R$ 1.257905,48 

Clientes  R$ 555.652,33 R$ 555.652,33 

Conta Corrente Empregados  R$ 950,75 R$ 950,75 

Ativo Nao Circulante  R$ 2.374.685,46 R$ 2.374.685,46 

Imobilizado  R$ 2.546.410,00 R$ 2.546.410,00 

(-) Depreciação / Amortização  R$ (171.724,54) R$ (171.724,54) 

Passivo  R$ 3.053.154,32 R$ 2.835.575,94 

Circulante  R$ 545.225,39 R$ 327.647,01 

Imposto a pagar / recolher  R$ 332.359,58 R$ 141.697,01 

Salários e contribuições previdenciárias  R$ 26.915,81 R$ 0,00 

Títulos a pagar  R$ 185.950,00 R$ 185.950,00 

Patrimônio líquido  R$ 2.507.928,93 R$ 2.507.928,93 

Capital Social  R$ 2.500.000,00 R$ 2.500.000,00 

Capital Social Subscrito  R$ 2.500.000,00 R$ 2.500.000,00 

Reservas de lucros  R$ 7.928,93 R$ 7.928,93 

Lucros / Prejuízos acumulados  R$ 0,00 R$ 0,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número              
74.02.03.B7.3E.CA.45.E6.E4.07.A1.55.BD.67.19.46.A9.8E.04.50-4, nos termos do Decreto nº 8.683-2016. 

 

   Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped  

 

   Versão 8.0.8 do Visualizador  
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BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: L FEITOSA DE SA 

Período da Escrituração:   01/04/2020 a 30/06/2020 CNPJ: 21.059.965/0001-20 

Número de Ordem do Livro: 5 

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020 

 

Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final 
 

 

 Ativo  R$ 4.189.194,02 R$ 3.585.566,31 

Circulante  R$ 1.814.508,56 R$ 1.210.880,85 

Disponível  R$ 1.257.905,48 R$ 654.277,77 

Caixa  R$ 1.257905,48 R$ 654.277,77 

Clientes  R$ 555.652,33 R$ 555.652,33 

Conta Corrente Empregados  R$ 950,75 R$ 950,75 

Ativo Nao Circulante  R$ 2.374.685,46 R$ 2.374.685,46 

Imobilizado  R$ 2.546.410,00 R$ 2.546.410,00 

(-) Depreciação / Amortização  R$ (171.724,54) R$ (171.724,54) 

Passivo  R$ 2.835.575,94 R$ 2.835.575,94 

Circulante  R$ 327.647,01 R$ 327.647,01 

Imposto a pagar / recolher  R$ 141.697,01 R$ 141.697,01 

Salários e contribuições previdenciárias  R$ 0,00 R$ 0,00 

Títulos a pagar  R$ 185.950,00 R$ 185.950,00 

Patrimônio líquido  R$ 2.507.928,93 R$ 2.507.928,93 

Capital Social  R$ 2.500.000,00 R$ 2.500.000,00 

Capital Social Subscrito  R$ 2.500.000,00 R$ 2.500.000,00 

Reservas de lucros  R$ 7.928,93 R$ 7.928,93 

Lucros / Prejuízos acumulados  R$ 0,00 R$ 0,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número              
74.02.03.B7.3E.CA.45.E6.E4.07.A1.55.BD.67.19.46.A9.8E.04.50-4, nos termos do Decreto nº 8.683-2016. 

 

   Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped  

 

   Versão 8.0.8 do Visualizador 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: L FEITOSA DE SA 

Período da Escrituração:   01/07/2020 a 30/09/2020 CNPJ: 21.059.965/0001-20 

Número de Ordem do Livro: 5 

Período Selecionado: 01 de Julho  de 2020 a 30 de Setembro de 2020 

 

Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final 
 

 

 Ativo  R$ 3.585.566,31 R$ 4.935.706,83 

Circulante  R$ 1.210.880,85 R$ 2.561.021,37 

Disponível  R$ 654.277,77 R$ 2.004.418,29 

Caixa  R$ 654.277,77 R$ 2.004.418,29 

Clientes  R$ 555.652,33 R$ 555.652,33 

Conta Corrente Empregados  R$ 950,75 R$ 950,75 

Ativo Nao Circulante  R$ 2.374.685,46 R$ 2.374.685,46 

Imobilizado  R$ 2.546.410,00 R$ 2.546.410,00 

(-) Depreciação / Amortização  R$ (171.724,54) R$ (171.724,54) 

Passivo  R$ 2.835.575,94 R$ 2.835.575,94 

Circulante  R$ 327.647,01 R$ 327.647,01 

Imposto a pagar / recolher  R$ 141.697,01 R$ 141.697,01 

Salários e contribuições previdenciárias  R$ 0,00 R$ 0,00 

Títulos a pagar  R$ 185.950,00 R$ 185.950,00 

Patrimônio líquido  R$ 2.507.928,93 R$ 2.507.928,93 

Capital Social  R$ 2.500.000,00 R$ 2.500.000,00 

Capital Social Subscrito  R$ 2.500.000,00 R$ 2.500.000,00 

Reservas de lucros  R$ 7.928,93 R$ 7.928,93 

Lucros / Prejuízos acumulados  R$ 0,00 R$ 0,00 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: L FEITOSA DE SA 

Período da Escrituração:   01/10/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 21.059.965/0001-20 

Número de Ordem do Livro: 5 

Período Selecionado: 01 de Outubro  de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 

 

Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final 
 

 

 Ativo  R$ 4.935.706,83 R$ 4.775.574,16 

Circulante  R$ 2.561.021,37 R$ 2.486.750,97 

Disponível  R$ 2.004.418,29 R$ 138.597,09 

Caixa  R$ 2.004.418,29 R$ 138.597,09 

Clientes  R$ 555.652,33 R$ 2.341.603,13 

Conta Corrente Empregados  R$ 950,75 R$ 6.550,75 

Ativo Nao Circulante  R$ 2.374.685,46 R$ 2.288.823,19 

Imobilizado  R$ 2.546.410,00 R$ 2.546.410,00 

(-) Depreciação / Amortização  R$ (171.724,54) R$ (257.586,81) 

Passivo  R$ 2.835.575,94 R$ 4.775.574,16 

Circulante  R$ 327.647,01 R$ 1.996.921,92 

Imposto a pagar / recolher  R$ 141.697,01 R$ 1.811.418,09 

Salários e contribuições previdenciárias  R$ 0,00 R$ 35.403,83 

Títulos a pagar  R$ 185.950,00 R$ 150.100 

Patrimônio líquido  R$ 2.507.928,93 (R$ 442.071,07) 

Capital Social  R$ 2.500.000,00 R$ 2.500.000,00 

Capital Social Subscrito  R$ 2.500.000,00 R$ 2.500.000,00 

Reservas de lucros  R$ 7.928,93 (R$ 2.942071,07) 

Lucros / Prejuízos acumulados  R$ 0,00 R$ 3.220.723,31 
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 

Entidade: L FEITOSA DE SA 

Período da Escrituração:   01/01/2020 a 31/03/2020 CNPJ: 21.059.965/0001-20 

Número de Ordem do Livro: 5 

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020 

 

Descrição Nota Saldo anterior Saldo atual
 

  

 RECEITA BRUTA  R$ 31.317.825,11 R$ 8.544.508,29 

Receita bruta de serviços  R$ 31.317.825,11 R$ 8.544.508,29 

RECEITA LÍQUIDA  R$ 31.317.825,11 R$ 8.544.508,29 

LUCRO BRUTO  R$ 31.317.825,11 R$ 8.544.508,29 

(-) DESPESAS OPERACIONAIS  R$ (4.860.336,36) R$ (7.190.890,21) 

(-) Despesas Trabalhistas  R$ (149.276,24) R$ (62.864,04) 

(-) Encargos sociais  R$ (65.900,10) R$ (24.097,74) 

(-) Despesas Administrativas  R$ (57.286,83) R$ (42.973,89) 

(-) Despesas Tributarias  R$ (4.502.010,92) R$ (6.674.154,54) 

(-) Depreciações e Amortizações  R$ (85.862,27) R$ 0,00 

RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO  R$ 26.457.488,75 R$ 1.353.618,08 

RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS  R$ 26.457.488,75 R$ 1.353.618,08 

RESULTADO LÍQUIDO  R$ 26.457.488,75 R$ 1.353.618,08 

RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES  R$ 26.457.488,75 R$ 1.353.618,08 
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 

Entidade: L FEITOSA DE SA 

Período da Escrituração:   01/04/2020 a 30/06/2020 CNPJ: 21.059.965/0001-20 

Número de Ordem do Livro: 5 

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020 

 

Descrição Nota Saldo anterior Saldo atual
 

  

 RECEITA BRUTA  R$ 8.544.508,29   R$ 7.954.050,62 

Receita bruta de serviços  R$ 8.544.508,29 R$ 7.954.050,62 

RECEITA LÍQUIDA  R$ 8.544.508,29 R$ 7.954.050,62 

LUCRO BRUTO  R$ 8.544.508,29 R$ 7.954.050,62 

(-) DESPESAS OPERACIONAIS  R$ (7.190.890,21) R$ (8.557.678,33) 

(-) Despesas Trabalhistas  R$ (62.864,04) R$ (92.283,65) 

(-) Encargos sociais  R$ (24.097,74) R$ (34.342,60) 

(-) Despesas Administrativas  R$ (42.973,89) R$ (43.478,52) 

(-) Despesas Tributarias  R$ (6.674.154,54) R$ (8.387.573,56) 

(-) Depreciações e Amortizações  R$ 0,00 R$ 0,00 

RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO  R$ 1.353.618,08 R$ 603.627,71 

RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS  R$ 1.353.618,08 R$ 603.627,71 

RESULTADO LÍQUIDO  R$ 1.353.618,08 R$ 603.627,71 

RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES  R$ 1.353.618,08 R$ 603.627,71 
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 

Entidade: L FEITOSA DE SA 

Período da Escrituração:   01/07/2020 a 30/09/2020 CNPJ: 21.059.965/0001-20 

Número de Ordem do Livro: 5 

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020 

 

Descrição Nota Saldo anterior Saldo atual
 

  

 RECEITA BRUTA    R$ 7.954.050,62  R$ 9.826.706,57 

Receita bruta de serviços  R$ 7.954.050,62 R$ 9.826.706,57 

RECEITA LÍQUIDA  R$ 7.954.050,62 R$ 9.826.706,57 

LUCRO BRUTO  R$ 7.954.050,62 R$ 9.826.706,57 

(-) DESPESAS OPERACIONAIS  R$ (8.557.678,33) R$ (8.476.566,05) 

(-) Despesas Trabalhistas  R$ (92.283,65) R$ (72.592,32) 

(-) Encargos sociais  R$ (34.342,60) R$ (30.808,08) 

(-) Despesas Administrativas  R$ (43.478,52) R$ (46.176,71) 

(-) Despesas Tributarias  R$ (8.387.573,56) R$ (8.326.988,94) 

(-) Depreciações e Amortizações  R$ 0,00 R$ 0,00 

RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO  R$ 603.627,71 R$ 1.350.140,52 

RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS  R$ 603.627,71 R$ 1.350.140,52 

RESULTADO LÍQUIDO  R$ 603.627,71 R$ 1.350.140,52 

RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES  R$ 603.627,71 R$ 1.350.140,52 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número              
74.02.03.B7.3E.CA.45.E6.E4.07.A1.55.BD.67.19.46.A9.8E.04.50-4, nos termos do Decreto nº 8.683-2016. 

 

   Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped  

 

   Versão 8.0.8 do Visualizador 

 Página 1 de 1 

PR2021_05_CLHO_01359. Pág 327



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 

Entidade: L FEITOSA DE SA 

Período da Escrituração:   01/10/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 21.059.965/0001-20 

Número de Ordem do Livro: 5 

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 

 

Descrição Nota Saldo anterior Saldo atual
 

  

 RECEITA BRUTA    R$ 9.826.706,57  R$ 11.847.946,91 

Receita bruta de serviços  R$ 9.826.706,57 R$ 11.847.946,91 

RECEITA LÍQUIDA  R$ 9.826.706,57 R$ 11.847.946,91 

LUCRO BRUTO  R$ 9.826.706,57 R$ 11.847.946,91 

(-) DESPESAS OPERACIONAIS  R$ (8.476.566,05) R$ (10.727.354,49) 

(-) Despesas Trabalhistas  R$ (72.592,32) R$ (194.113,14) 

(-) Encargos sociais  R$ (30.808,08) R$ (43.097,36) 

(-) Despesas Administrativas  R$ (46.176,71) R$ (48.208,31) 

(-) Despesas Tributarias  R$ (8.326.988,94) R$ (10.404.281,72) 

(-) Depreciações e Amortizações  R$ 0,00 (R$ 85.862,27) 

RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO  R$ 1.350.140,52 R$ 1.120.592,42 

RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS  R$ 1.350.140,52 R$ 1.120.592,42 

RESULTADO LÍQUIDO  R$ 1.350.140,52 R$ 1.120.592,42 

RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES  R$ 1.350.140,52 R$ 1.120.592,42 
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L FEITOSA DE SA 
 

NIRE 21102340096 
CNPJ 21.059.965/0001-20 

 
Avenida Daniel de La Touche, sn, Cond. Via La Touche Center,  

Sala 112, Cohajap, São Luís/MA, CEP 65.072-455 
 

NOTAS EXPLICATIVAS 2020 
  

 
NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL: 
 
          A empresa L FEITOSA DE SA é uma empresa individual, com fins 
econômicos e com sede em São Luís/MA, situada a Avenida Daniel de La 
Touche, sn, Cond. Via La Touche Center, Sala 112, Cohajap, São Luís/MA, CEP 
65.072-455, inscrita no CNPJ sob o nº 21.059.965/0001-20, tem como finalidade 
principal as atividades de: 
 
78.30-2/00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros; 
82.19-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio 
administrativo não especificados anteriormente (serviços de apoio); 
82.99-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às 
empresas não especificadas anteriormente (privado); 
85.50-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares; 
85.99-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; 
86.90-9/99 - Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas 
anteriormente (apoio); 
80.11-1/01 - Atividades de vigilância e segurança privada; 
62.09-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da 
informação; 
91.02-3/02 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos ; 
84.24-8/00 - Segurança e ordem pública; 
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios; 
33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e 
eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação;  
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não perigosos;  
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos;  
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, 
cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; 
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos 
para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; 
46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos 
não especificados anteriormente (oxigênio); 
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem 
operador; 
86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde; 
46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de 
instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares;  
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86.30-5-99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas 
anteriormente (atenção ambulatorial); 
8111-7/00 - serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios 
prediais; 
4649-4/08 - comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e 
conservação domiciliar; 
4649-4/09 - comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e 
conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento 
associada; 
8122-2/00 - imunização e controle de pragas urbanas; 
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente (atividades 
de limpeza); 
8130-3/00 - atividades paisagísticas; 
8211-3/00 - serviços combinados de escritório e apoio administrativo; 
7810-8/00 - seleção e agenciamento de mão de obra; 
7820-5/00 - locação de mão de obra temporária. 
7739-0/99 – Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e 
industriais não especificados anteriormente, sem operador (geradores, 
guinchos, guindastes, empilhadeiras); 
7020-4/00 – Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto 
consultoria técnica especifica;  
8630-5/02 – Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de 
exames complementares;  
8610-1/02 – Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades 
hospitalares para atendimento a urgências; 
8630-5/03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas. 
 
Empresa esta que prima pelo balanço social em que está inserida. 
 
Nota 02 – Regime Tributário: 
 
A empresa está enquadrada na forma de tributação do Lucro Presumido e 
contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência. 
  
Nota 03 – Cadastro: 
 
A empresa L FEITOSA DE SA, possui os seguintes registros: 
 
a) Contrato arquivado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO 

(JUCEMA), sob o nº 21102340096; 
b) CNPJ: 21.059.965/0001-20; 
c) Cadastro de contribuintes na Prefeitura de São Luís/MA: 98230972. 
 
Nota 04 – Apresentação das demonstrações contábeis: 
As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os 
Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da 
legislação societária brasileira. 
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Nota 05 – Resumo das principais práticas contábeis adotadas: 
 
O resultado é apurado pelo regime de competência para apropriação das 
receitas, custos, despesas correspondentes e depreciação calculada pela vida 
útil estimada, sob o valor residual. 
 
Nota 06 – Dos direitos e obrigações da empresa: 
 
Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos 
valores reais. 
 
Nota 07 – Contingências: 
 
A empresa não possui contingências passivas em andamento, decorrentes de 
ações trabalhistas. 
 
Nota 08 – Receitas: 
 
A receita da entidade decorre das execuções de serviços de terceirização de 
mão-de-obra, para pessoas físicas, jurídicas de direito público e privado com a 
emissão das devidas notas fiscais correspondentes. 
 
Nota 09 – Despesas: 
 
As despesas da empresa são apuradas e pagas todos com documentos idôneos. 
 
Nota 10 – Das disponibilidades: 
 
A empresa tem suas disponibilidades R$ 138.597,09 (cento e trinta e oito mil 
quinhentos e noventa e sete reais e nove centavos). 
 
Nota 11 – Imobilizado: 
 
A empresa tem um ativo imobilizado R$ 2.546.410,00 (dois milhões quinhentos 
e quarenta e seis mil e quatrocentos e dez reais). 
 
Nota 12 – Passivo Circulante: 
 
A empresa tem um passivo circulante de R$ 1.996.921,92 (um milhão 
novecentos e noventa e seis mil novecentos e vinte e um reais e noventa e dois 
centavos). 
 
Nota 13 – Patrimônio Líquido: 
 
A empresa tem um patrimônio líquido R$ 2.778.652,24 (dois milhões  quinhentos 
e setenta e oito mil seiscentos e cinquenta e dois reais e vinte e quatro centavos 
), sendo que R$  2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) refere-se a 
capital social e R$ 2.942.071,07 (dois milhões novecentos e quarenta e dois mil 
setenta e um reais e sete centavos) refere-se a reserva de lucros e R$ 
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3.220.723,31 (três milhões duzentos e vinte mil setecentos e vinte e três reais e 
trinta e um centavos)  refere-se a Lucros Acumulados. 
 
Nota 14 – Resultado: 
 
A empresa teve entrada de recursos decorrente do reconhecimento de receitas 
no valor de R$ 38.173.212,39 (trinta e oito milhões e cento e setenta e três mil e 
duzentos e doze reais e trinta e nove centavos), com saída de recursos pelo 
reconhecimento dos custos e despesas incorridos e realizados no valor de R$ 
34.952.489,08 (trinta e quatro  milhões e novecentos e cinquenta e dois mil e 
quatrocentos e oitenta e nove reais e oito centavos), tendo saldo positivo em 
valor correspondente a R$ 3.220.723,31 (três milhões e duzentos e vinte mil e 
setecentos e vinte e três reais e trinta e um centavos), sendo este o resultado do 
exercício, valor destinados a reservas de lucros. 
 
 

São Luís/MA, 31 de dezembro de 2020. 
 

 
 
 

Leilton Feitosa de Sá 
CPF 001.878.233-75 

Empresário 
 
 
 

Louriana Gomes da Silva 
CPF 023.280.983-63 
CRC MA 011309/O-1 

Contadora 
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L FEITOSA DE SA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ Nome

00187823375

Página 5 de 5

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação.

Leilton Feitosa de Sa

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/07/2021 19:48 SOB Nº 20210982365. 
PROTOCOLO: 210982365 DE 27/07/2021. 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105428530. CNPJ DA SEDE: 21059965000120. 
NIRE: 21102340096. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/07/2021. 
L FEITOSA DE SA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA 
SECRETÁRIA-GERAL 

www.empresafacil.ma.gov.br
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

 
O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO
MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento
encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO
NOME................. :  LOURIANA GOMES DA SILVA
REGISTRO.......... :  MA-011309/O-1
CATEGORIA........ :  CONTADOR
CPF..................... :  023.280.983-63

 

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que
posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 23/07/2021 as 10:17:20.
Válido até: 21/10/2021.
Código de Controle: 6261.8199.5054.7531.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.
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CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021/2021 
 

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: MA000028/2021
DATA DE REGISTRO NO MTE: 08/03/2021
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR009486/2021
NÚMERO DO PROCESSO: 13621.103383/2021-44
DATA DO PROTOCOLO: 04/03/2021
 

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

 
SINDICATO DOS VIGIAS, PORTEIROS E FISCAIS DO ESTADO DO MARANHAO - SINDVIGIAS/MA,
CNPJ n. 74.186.008/0001-20, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOSE DOS SANTOS
BATISTA;
 
E 
 
SIND DAS EMP DE ASEIO E CONSERVACAO DO ESTADO DO MA, CNPJ n. 06.991.483/0001-10, neste
ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOSE WILLIAM CAMARA RIBEIRO;
 
celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho
previstas nas cláusulas seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE 
 
As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º de janeiro de
2021 a 31 de dezembro de 2021 e a data-base da categoria em 01º de janeiro. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA 
 
A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) Dos profissionais VIGIAS,
PORTEIROS, FISCAIS e Similares em Empresas Comerciais, indústrias, Hotéis, Motéis, Pousadas,
Bares, Restaurantes, Lanchonetes, Condomínios, Residenciais e entidades sindicais e afins, cujas
respectivas categorias econômicas sejam representadas pela entidade patronal convenente de
Asseio e Conservação, exceto nos Municípios de Bernardo do Mearim, Esperantinópolis, Igarapé
Grande, Joselândia, Lima Campos, Pedreiras, Porção de Pedras e Trizidela do Vale MA, com
abrangência territorial em Açailândia/MA, Afonso Cunha/MA, Água Doce do Maranhão/MA,
Alcântara/MA, Aldeias Altas/MA, Altamira do Maranhão/MA, Alto Alegre do Maranhão/MA, Alto Alegre
do Pindaré/MA, Alto Parnaíba/MA, Amapá do Maranhão/MA, Amarante do Maranhão/MA,
Anajatuba/MA, Anapurus/MA, Apicum-Açu/MA, Araguanã/MA, Araioses/MA, Arame/MA, Arari/MA,
Axixá/MA, Bacabal/MA, Bacabeira/MA, Bacuri/MA, Bacurituba/MA, Balsas/MA, Barão de Grajaú/MA,
Barra do Corda/MA, Bela Vista do Maranhão/MA, Belágua/MA, Benedito Leite/MA, Bequimão/MA,
Bernardo do Mearim/MA, Boa Vista do Gurupi/MA, Bom Jardim/MA, Bom Jesus das Selvas/MA, Bom
Lugar/MA, Brejo de Areia/MA, Brejo/MA, Buriti Bravo/MA, Buriti/MA, Buriticupu/MA, Buritirana/MA,
Cachoeira Grande/MA, Cajapió/MA, Cajari/MA, Campestre do Maranhão/MA, Cândido Mendes/MA,
Cantanhede/MA, Capinzal do Norte/MA, Carolina/MA, Carutapera/MA, Caxias/MA, Cedral/MA, Central
do Maranhão/MA, Centro do Guilherme/MA, Centro Novo do Maranhão/MA, Chapadinha/MA,
Cidelândia/MA, Codó/MA, Coelho Neto/MA, Colinas/MA, Conceição do Lago-Açu/MA, Coroatá/MA,
Cururupu/MA, Davinópolis/MA, Dom Pedro/MA, Duque Bacelar/MA, Estreito/MA, Feira Nova do
Maranhão/MA, Fernando Falcão/MA, Formosa da Serra Negra/MA, Fortaleza dos Nogueiras/MA,
Fortuna/MA, Godofredo Viana/MA, Gonçalves Dias/MA, Governador Archer/MA, Governador Edison
Lobão/MA, Governador Eugênio Barros/MA, Governador Luiz Rocha/MA, Governador Newton
Bello/MA, Governador Nunes Freire/MA, Graça Aranha/MA, Grajaú/MA, Guimarães/MA, Icatu/MA,
Igarapé do Meio/MA, Igarapé Grande/MA, Imperatriz/MA, Itaipava do Grajaú/MA, Itapecuru Mirim/MA,
Itinga do Maranhão/MA, Jatobá/MA, Jenipapo dos Vieiras/MA, João Lisboa/MA, Joselândia/MA,
Junco do Maranhão/MA, Lago da Pedra/MA, Lago do Junco/MA, Lago dos Rodrigues/MA, Lago
Verde/MA, Lagoa do Mato/MA, Lagoa Grande do Maranhão/MA, Lajeado Novo/MA, Loreto/MA, Luís
Domingues/MA, Magalhães de Almeida/MA, Maracaçumé/MA, Marajá do Sena/MA,
Maranhãozinho/MA, Mata Roma/MA, Matinha/MA, Matões do Norte/MA, Matões/MA, Milagres do
Maranhão/MA, Mirador/MA, Miranda do Norte/MA, Mirinzal/MA, Monção/MA, Montes Altos/MA,
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Vigias R$.  1.128,85. 
Porteiro

Agente de portaria

Porteiro de hotel

Porteiro de edifícios industrial

Porteiro de locais de diversos

 

 

R$.   1.150,14

Fiscal de piso

Fiscal de loja

R$.   1.160,09

 Agente operacional de

 Serviços diversos, em condomínio.

R$.   1.108,87

Morros/MA, Nina Rodrigues/MA, Nova Colinas/MA, Nova Iorque/MA, Nova Olinda do Maranhão/MA,
Olho d'Água das Cunhãs/MA, Olinda Nova do Maranhão/MA, Paço do Lumiar/MA, Palmeirândia/MA,
Paraibano/MA, Parnarama/MA, Passagem Franca/MA, Pastos Bons/MA, Paulo Ramos/MA, Pedro do
Rosário/MA, Penalva/MA, Peri Mirim/MA, Peritoró/MA, Pindaré-Mirim/MA, Pinheiro/MA, Pio XII/MA,
Pirapemas/MA, Porto Franco/MA, Porto Rico do Maranhão/MA, Presidente Dutra/MA, Presidente
Juscelino/MA, Presidente Médici/MA, Presidente Sarney/MA, Presidente Vargas/MA, Raposa/MA,
Riachão/MA, Ribamar Fiquene/MA, Rosário/MA, Sambaíba/MA, Santa Filomena do Maranhão/MA,
Santa Helena/MA, Santa Inês/MA, Santa Luzia do Paruá/MA, Santa Luzia/MA, Santa Quitéria do
Maranhão/MA, Santa Rita/MA, Santana do Maranhão/MA, Santo Antônio dos Lopes/MA, São Benedito
do Rio Preto/MA, São Bento/MA, São Bernardo/MA, São Domingos do Azeitão/MA, São Domingos do
Maranhão/MA, São Félix de Balsas/MA, São Francisco do Brejão/MA, São Francisco do
Maranhão/MA, São João Batista/MA, São João do Carú/MA, São João do Paraíso/MA, São João do
Soter/MA, São João dos Patos/MA, São José de Ribamar/MA, São José dos Basílios/MA, São Luís
Gonzaga do Maranhão/MA, São Luís/MA, São Mateus do Maranhão/MA, São Pedro da Água
Branca/MA, São Pedro dos Crentes/MA, São Raimundo das Mangabeiras/MA, São Raimundo do
Doca Bezerra/MA, São Roberto/MA, São Vicente Ferrer/MA, Satubinha/MA, Senador Alexandre
Costa/MA, Senador La Rocque/MA, Serrano do Maranhão/MA, Sítio Novo/MA, Sucupira do Norte/MA,
Sucupira do Riachão/MA, Tasso Fragoso/MA, Timbiras/MA, Timon/MA, Trizidela do Vale/MA,
Tufilândia/MA, Tuntum/MA, Turiaçu/MA, Turilândia/MA, Urbano Santos/MA, Vargem Grande/MA,
Viana/MA, Vila Nova dos Martírios/MA, Vitória do Mearim/MA, Vitorino Freire/MA e Zé Doca/MA. 

 
SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO 

PISO SALARIAL 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PISO SALARIAL 
 

 

Fica estabelecido que partir de 1º de janeiro de 2021, os pisos salariais das categorias abrangidas por esta
Convenção Coletiva de Trabalho, que empregam VIGIAS, PORTEIROS, FISCAIS, AGENTE OPERACIONAL DE
SERVIÇOS DIVERSOS EM CONDOMÍNIO e TRABALHADORES ASSEMELHADOS, com reajuste salarial no
percentual de 5% (cinco por Cento). Para categoria sindicalizada ou não, a saber:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PAGAMENTO DE SALÁRIO – FORMAS E PRAZOS 

 
CLÁUSULA QUARTA - COMPROVANTE DE PAGAMENTO 
 

As empresas ficam obrigadas a  disponibilizar os contracheques via sistema eletrônico nos moldes previstos pela
Lei nº 13.467/2017 comprovante mensal de pagamento a seus empregados, nos quais devem constar,
especificamente, os valores do salário base, demais verbas remuneratórias e ainda, os valores dos descontos
efetuados.
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SALÁRIO PRODUÇÃO OU TAREFA 

 
CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO EM DIAS DE FOLGA 
 

 Os empregados que prestarem serviços no dia destinado à sua folga semanal ou repouso remunerado, caso seja
convocado pela empresa, receberão pagamento com acréscimo de 50% (cinqüenta por cento), percentual esse
também válido para o adicional noturno, se for o caso.

 

 
ISONOMIA SALARIAL 

 
CLÁUSULA SEXTA - SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO 
 

Se algum empregado substituir outro em função de melhor remuneração por período superior a 30 (trinta) dias, este
receberá a mesma remuneração do substituído, enquanto perdurar a substituição.

 

 
OUTRAS NORMAS REFERENTES A SALÁRIOS, REAJUSTES, PAGAMENTOS E

CRITÉRIOS PARA CÁLCULO 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - SALÁRIOS SUPERIORES AOS PISOS 
 

Os valores estipulados acima do piso salarial, por força do contrato celebrado por interposta empresa,
integrarão o salário no período correspondente ao exercício da função gratificada.

Também ficou definido que não estão incluídos nos reajustes salariais os empregados que desempenham
cargos administrativos, de direção ou de confiança nas atividades meios das empresas, ou que não
possuam nenhuma similitude com os cargos da categoria profissional relacionadas na tabela salarial da
convenção ou ainda, se relacionadas, estejam sendo remunerados em valores acima do piso vigente no
mês de dezembro/2020, ficando, assim, as empresas livres e desembaraçadas para aplicar o reajuste
salarial que lhes convier, observadas as limitações de cada uma das empresas, não sendo obrigatória, em
absoluto, a aplicabilidade dos índices neste instrumento pactuado a integra, de forma obrigatória, mas por
livre negociação entre as partes.

 
 

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS 
ADICIONAL DE HORA-EXTRA 

 
CLÁUSULA OITAVA - HORAS EXTRAS 
 

O cálculo da hora extra será efetuado dividindo-se a remuneração por 220 (duzentos e vinte) horas, acrescido do
adicional de 50% (cinqüenta por cento) do valor da hora resultante.

 

 
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 

 
CLÁUSULA NONA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 
 

Na hipótese de existência de insalubridade, devidamente comprovada através de perícia técnica, aplicar-se-á sobre
o salário percebido pelos trabalhadores do setor de conservação, o percentual adicional devido, de acordo com os
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ditames da legislação vigente.

 

 
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - VALE REFEIÇÃO 
 

A partir da vigência desta Convenção Coletiva de Trabalho todos os empregados envolvidos nos trabalhos diurnos e
noturno a serem admitidos pelas empresas receberão tickets refeição, sendo que esse benefício, em nenhuma
circunstância, integrará o salário para qualquer efeito legal.

 – O valor unitário do ticket refeição a ser fornecido é de R$ 18,00(dezoito reais), cujo limite correspondente aos
números de dias trabalhados, sendo que as empresas que firmarem acordo de fornecimento de alimentação aos
seus empregados estão desobrigadas do fornecimento do ticket refeição.

 - Nos contratos cujo tomador de serviço fornecer refeição em refeitório próprio ou terceirizado, desde que tenha
autorização de funcionamento, a empresa fica desobrigada de fornecer o ticket refeição aos empregados do
respectivo contrato, devendo a empresa informar ao sindicato dos empregados os tomadores de serviço que
oferecem esse benefício.

 – Os benefícios referentes às despesas ou as ajudas ao empregado relativas às refeições, em espécie, bem como
o fornecimento, a empresa fica proibida de considerar como compreendidas no salário como remuneração,
complementação ou para retribuir o trabalho, terão caráter indenizatório e ressarcimento dos custos do empregado
no local, para a prestação dos serviços, não incidindo assim, recolhimento previdenciário nem encargos trabalhistas
(art. 214, I, do Decreto nº 3048/99 e art. 458, caput e parágrafo primeiro da CLT, que determina a integração quando
o pagamento se refere à retribuição do trabalho)

 
AUXÍLIO TRANSPORTE 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - TRANSPORTE DO EMPREGADO DA RESERVA TÉCNICA 
 

 Ao pessoal da “Reserva Técnica” ou apoio, isto é, aqueles que ficam à disposição da empresa para cobertura de
eventuais faltas em qualquer posto de serviços, são assegurados o transporte, no itinerário compreendido entre a
sede da empresa e o local de serviço para onde for designado.

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VALE TRANSPORTE 
 

Na forma da legislação vigente, fica estabelecida a obrigatoriedade do fornecimento de vale-transporte a todos os
empregados abrangidos por esta Convenção, inclusive no deslocamento para o almoço, se for o caso.

 O vale-transporte será fornecido na Sede da Empresa ou no Posto de Serviço, quando o profissional for diarista.

A ajuda de custo em dinheiro como ressarcimento das despesas de deslocamento trabalho e retorno, será
indenizatória, ficando proibido à empresa considerar no pagamento do salário ou descontar como retribuição do
trabalho, não integrando o salário conforme previsão do parágrafo segundo do art. 458 da CLT, sendo aplicável o
art. 214, I, e parágrafo 9º, V, alínea m do Decreto nº 3.048/99.

 
AUXÍLIO SAÚDE 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - PLANO DE SAUDE 
 

- As empresas signatárias do presente instrumento concederão, mensalmente, aos seus empregados, plano de
saúde a partir dos novos contratos firmados após a homologação da Convenção Coletiva de Trabalho o qual passou
a vigorar em 2020, bem como concederão plano odontológico a partir dos novos contratos firmados após a
homologação da Convenção Coletiva de Trabalho que vigorará em 2021.
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 -O custeio dos empregadores não poderá ultrapassar o limite de 3,80% (três vírgula oitenta por cento) do salário
base do trabalhador.

-O beneficio aqui disposto não terá natureza salarial e não se integra ao contrato de trabalho para nenhum efeito,
sendo a adesão opcional para o trabalhador.

- O referido benefício far-se-á contemplado aos contratos firmados a partir da assinatura da Convenção Coletiva de
Trabalho de 2021 aos contratos privados e contratos públicos frutos de processos licitatórios pelas empresas, a fim
de que se faça garantido o cumprimento do referido benefício.

- Caso o trabalhador seja transferido de um contrato contemplado para outro ainda não contemplado, perderá o
benefício de imediato. O benefício só será concedido aos trabalhadores que estiverem ligados a contratos que
estejam expressamente contidos tal benefício.

 -A rescisão do contrato de trabalho implica no imediato desligamento do empregado dos planos de saúde e na
conseqüente desobrigação da empresa em mantê-lo posteriormente.

- As empresas não se responsabilizam financeiramente, de forma alguma, por dependentes de seus empregados
que queiram ingressar, nesta qualidade, em referidos planos de saúde. No entanto, acaso autorizados por seus
empregados, as empresas poderão descontar dos salários dos mesmos, os valores referidos aos planos preditos de
seus dependentes devidamente inscritos, para repasse ás empresas prestadoras dos respectivos serviços mediante
folha em anexo.

-O benefício tratado nesta cláusula não possui natureza salarial, não se incorporando à remuneração, nem se
constituindo em base de incidência para cálculo do INSS e FGTS ou composição de verbas de cunho rescisório.

- Para fins do beneficio dos planos de saúde, ora tratados, a perda dos benefícios, pelo empregado, e a
conseqüente desobrigação da empresa diante de ambos dar-se-á após o 100º (centésimo) dia de afastamento, a
exceção dos casos de acidente de trabalho; neoplasia maligna; cardiopatia grave; nefropatia grave; hepatopatia
grave; estar em curso de período gestacional ou em gozo de licença-maternidade casos em que os benefícios se
estenderão por 180 dias.

-Nas situações de afastamento do empregado do labor, o pagamento pertinente aos seus dependentes
eventualmente inscritos, o qual não mais poderá ser objeto de desconto em folha de pagamento de sua
empregadora, será realizado diretamente pelo primeiro junto à administradora do plano de saúde vigente, acaso
optem pela manutenção de tal benefício. Tal regramento fica valido a partir do primeiro dia de afastamento
empregado titular.

- O retorno do empregado ao trabalho, precedido dos procedimentos legais exigidos implicará na readmissão dele
nos planos de saúde.

- Sempre que solicitada pelo Sindicato profissional, as empresas deverão fornecer a relação atualizada de seus
empregados inscritos em referido plano de saúde.

- Eventuais alterações de preço e condições junto a operadora de plano de saúde, será promovida
concomitantemente com a data-base da categoria profissional, e, somente serão concretizadas com a anuência do
Sindicato Obreiro, que atuará na condição de interveniente.

- O beneficio aqui disposto não tem natureza salarial e não se integra ao contrato de trabalho para nenhum efeito.

-As empresas deverão compor em suas planilhas de preço, os custos com o plano de saúde e plano odontológico, a
serem repassados para os tomadores de serviços, com base na responsabilidade subsidiária, onde a empresa
tomadora do serviço responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas dos trabalhadores terceirizados,
referente ao período da prestação dos serviços em suas dependências, fixando também a responsabilidade
secundária, medida já adota pela jurisprundência do tst 10, §7º, com base na lei 6.019/1974.

- É de responsabilidade da empresa contratante, garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos
trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou em locais por ela designado.

 

 

 

 

 
AUXÍLIO MORTE/FUNERAL 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - AUXILIO FUNERAL 
 

As empresas concederão auxílio funeral, no valor do piso da categoria a que pertença o trabalhador abrangido por
esta Convenção, a (o) viúva (o) ou companheira (o) do empregado (a) com mais de cinco (cinco) meses de
empresa, podendo esse valor ser em bens, a critério do (a) beneficiário (a).

 
SEGURO DE VIDA 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - SEGURO DE VIDA 
 

As empresas farão em prol dos seus empregados contrato de seguro de vida em grupo, cuja apólice será no valor
correspondente a 15 (quinze) vezes o salário base do trabalhador, pago pela empresa seguradora aos respectivos
beneficiários, nas situações de morte natural e acidental ou ainda em situações de invalidez permanente.

Será descontado o valor simbólico de 1% do premio do seguro da remuneração do trabalhador, referente ao seguro
de vida em grupo, esse desconto não poderá ultrapassar o valor de R$ 0,10 (dez centavos de reais) por funcionário.

 

 
OUTROS AUXÍLIOS 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - CESTA BÁSICA 
 

As empresas signatárias do presente instrumento concederão aos seus empregados cesta-básica até o décimo
quinto dia do mês subseqüente, no valor mínimo de R$: 101,00 (cem e um reais).

§ Primeiro – O empregado que tiver faltas no período de apuração terá o direito ao benefício proporcionalmente,
considerando a média de 30 dias trabalhados para pagamento integral, ficando assegurado o referido benefício para
as ausências justificadas por atestado médico. Cada falta sem justificativa corresponderá a 1/30 avos de desconto
no valor da cesta básica.

§ Segundo – O benefício tratado nesta cláusula não possui natureza salarial, não se incorporando à remuneração,
nem se constituindo em base de incidência para cálculo do INSS e FGTS ou composição de verbas de cunho
rescisória.

 

 
 

CONTRATO DE TRABALHO – ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDADES 
DESLIGAMENTO/DEMISSÃO 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - HOMOLOGAÇÃO E QUITAÇÃO DE RESCISÃO 
 

-As homologações das rescisões de contratos individuais de trabalho, superiores a um (1) ano, serão feitas perante
esta entidade sindical, em sua sede administrativa, sub-sedes ou representações regionais regularmente instaladas,
devendo as empresas apresentar, por ocasião da homologação, a documentação exigida em lei.

- Caso haja oposição expressa por parte do empregado, a homologação da Rescisão de seu Contrato de Trabalho
poderá ser realizada diretamente com a empresa.

-As homologações deverão ocorrer no prazo não superior a 10 (dez) dias, contado da data da notificação da
demissão, nos horários das 8: as 12: das 14: as 17: horas.

 

 
OUTROS GRUPOS ESPECÍFICOS 
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - CARTA DE RECOMENDAÇÃO A DEMITIDOS 
 

Em havendo demissão sem justa causa, as empresas fornecerão aos empregados, carta de recomendação, na qual
conste o período em que trabalhou na empresa e sua conduta.

 
 

RELAÇÕES DE TRABALHO – CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE
PESSOAL E ESTABILIDADES 

ESTABILIDADE GERAL 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - ESTABILIDADE 
 

Ao empregado com 01 (um) ano de efetivo serviço na empresa, após a cessação do benefício previdenciário, será
garantida a estabilidade de 30 (trinta) dias, contados a partir do término do benefício.

 
ESTABILIDADE APOSENTADORIA 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - APOSENTADORIA GARANTIDA 
 

Aos empregados que comprovadamente estiverem, no máximo, há 12 (doze) meses do direito de aquisição de
aposentadoria, fica assegurada a garantia do emprego durante o período que faltar para completar o referido tempo.

- O contrato de trabalho desses empregados somente poderá ser rescindido por mútuo acordo entre empregado e
empregador ou por pedido de demissão, ambos com assistência do Sindicato laboral ou, ainda, nos casos em que
for verificada a ocorrência de falta grave.

- Para adquirir o benefício acima referido, o empregado deverá obrigatoriamente comunicar, por escrito, ao seu
respectivo empregador, quando estiver faltando 24 (vinte e quatro) meses para o tempo de aquisição, apresentando
para tanto documento oficial emitido pelo INSS, atestando o tempo, seja integral ou proporcional.

- Se o empregado for dispensado, quer por aviso prévio trabalhado, quer por aviso prévio indenizado, terá o prazo
de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da ciência do aviso, para comunicar, por escrito, ao seu respectivo
empregador que faz jus ao direito a estabilidade, apresentando para tanto documento oficial emitido pelo INSS, sob
pena de não poder suscitar a nulidade do aviso prévio e consequentemente a perda da garantia prevista no caput
da cláusula.

 
 

JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS 
INTERVALOS PARA DESCANSO 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA INTRAJORNADA 
 

Fica convencionado que na impossibilidade do empregador conceder, integralmente, ao trabalhador, o horário do
intervalo intrajornada, ficará obrigado a indenizar 30 (trinta) minutos do intervalo intrajornada com o acréscimo de
50% (cinquenta) sobre o valor da hora normal acrescido dos seus consectários legais nos moldes previstos na Lei
13.467/2017, sendo o mesmo de caráter indenizatório.

 
CONTROLE DA JORNADA 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - JORNADA DE TRABALHO 
 

Para os trabalhadores abrangidos por esta convenção, são válidos somente a jornada do diarista de 44 horas e os
regimes de jornadas padrão de revezamento de 12x36, estabelecidos nesta convenção conforme a legislação,
sendo que quaisquer outros tipos de jornada de trabalho somente serão válidos mediante acordo coletivo ou
convenção coletiva.
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O registro da jornada de trabalho será feito individualmente e seu controle ficará na empresa ou no posto em que o
serviço é realizado, prevalecendo à regra que melhor satisfizer a viabilidade operacional.

 Fica garantido aos empregados o acesso aos dados constantes do seu cartão de ponto.

 
FALTAS 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - ABONO DE FALTA DO ESTUDANTE 
 

Desde que pré-avisadas, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, as empresas liberarão seus
empregados estudantes ou vestibulandos para a realização de provas.

 

 
 

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR 
ACEITAÇÃO DE ATESTADOS MÉDICOS 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - ATESTADO MÉDICO/ ODONTOLÓGICO 
 

As empresas aceitarão os atestados médicos emitidos pelo INSS e seus conveniados, ou pelo sistema único de
saúde SUS bem como os emitidos pelos serviços médicos/odontológicos do Sindicato e seus conveniados, em
papel timbrado da instituição com CID e identificação do médico.

 
PRIMEIROS SOCORROS 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - PRIMEIROS SOCORROS 
 

As empresas manterão estojos contendo medicamentos necessários ao atendimento de primeiros socorros, nos
veículos de fiscalização e nos postos de serviços com 10 (dez) ou mais empregados, ficando o estojo na
responsabilidade do encarregado do serviço.

 
 

RELAÇÕES SINDICAIS 
LIBERAÇÃO DE EMPREGADOS PARA ATIVIDADES SINDICAIS 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - LIBERAÇÃO DE DIRIGENTE SINDICAL 
 

Até o limite de 08 (oito) empregados no total e o máximo de 01(um) por empresa, estas com mais de 80 (oitenta)
trabalhadores, liberarão dirigentes do Sindicato, de livre escolha deste, para o exercício exclusivo de atividade
sindical, sem prejuízo da sua remuneração mensal e obrigações sociais.

 
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - FORTALECIMENTO SINDICAL 
 

- Fica Convencionado, nos exatos termos do artigo 545 e seu parágrafo único da CLT, aprovada e autorizada em
Assembléia Geral Ordinária realizada no dia 04 de setembro de 2020, que os empregadores descontarão
mensalmente de todos os empregados associados e sindicalizados beneficiados por esta Convenção Coletiva de
Trabalho o valor correspondente a 2% (dois por cento) do salário base da categoria e efetuarão o recolhimento ao
sindicato obreiro até o 10º dia do mês correspondente ao referido desconto. Sendo que:

a)      Excluem-se deste pagamento os empregados que contribuem para categorias diferenciadas;
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b)     A empresa ficará isenta de qualquer responsabilidade ou eventual ação trabalhista ou civil, que o trabalhador
venha ingressar junto à Justiça do Trabalho ou Procuradoria do Trabalho, ficando o Sindicato Laboral com a
responsabilidade de negociar com o trabalhador que vier questionar o devido desconto nesta jurisdição;

c)      O Sindicato Laboral igualmente se responsabilizará junto à Superintendência Regional do Trabalho em caso
de autuações administrativas nas quais as empresas vieram a responder;

d)     Aos integrantes da categoria profissional será permitida a manifestação de oposição diretamente ao sindicato
ao desconto, ate o 15º (décimo quinto) dia após o primeiro desconto. O trabalhador deverá apresentar no
SINDICATO requerimento impresso e assinado pelo mesmo, para que possa ser excluído do referido desconto;

e)      Durante a vigência desta CCT, os empregados farão oposição ao desconto uma única vez. Para os
empregados que comprovadamente estejam em gozo de férias ou estejam em outra localidade (transferidos)
durante o período de Oposição, será permitida a manifestação de oposição, após 15 (quinze) dias úteis do mês
seguinte ao retorno das férias ou da condição de transferidos, devendo fazê-lo diretamente ao Sindicato profissional
da categoria;

f)       O Sindicato dos trabalhadores deverá enviar às empresas a relação nominal dos funcionários que opuserem
ao desconto, que deverá se fazer acompanhar da segunda via do requerimento de oposição.

Parágrafo Primeiro - Considerando que, as informações prestadas efetivação das cláusulas desta Convenção
Coletiva de Trabalho é de atribuição e responsabilidade de natureza legal do Sindicato Obreiro, na hipótese de
ações ou procedimentos administrativos ou judiciais instaurados em face do Sindicato das Empresas e ou empresas
abrangidas pela CCT, pelos trabalhadores ou empregados, o Sindicato Obreiro assume total responsabilidade pelas
informações prestadas e danos, assumindo integralmente o polo passivo de quaisquer demandas ou ações se
fazendo excluídas as empresas de quais responsabilidades de natureza civil, administrativo e trabalhista, junto ao
Ministério Público do Trabalho, Superintendência Regional do Trabalho ou Poder Judiciário com fundamento do Art.
545 da CLT.

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - DESCONTO ASSISTENCIAL 
 

- Conforme a Assembléia Geral Ordinária, realizada no dia 04 de setembro de 2020 na Sede do SINDICATO DOS
VIGIAS, PORTEIROS, FISCAIS similares DE EMPRESAS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS, HOTÉIS, MOTÉIS,
POUSADAS, BARES, RESTAURANTES, LANCHONETES, CONDOMÍNIOS, RESIDÊNCIAS E ENTIDADES
SINDICAIS E AFINS DO ESTADO DO MARANHÃO, á Rua do Alecrim, n° 546 – Centro, as empresas procederão
ao desconto dos empregados sindicalizados ou não que tenham autorizado prévia e expressamente o seu desconto
de forma individual junto à sua respectiva empresa nos moldes previstos na Lei 13.467/2017, para fazer frente às
despesas da campanha salarial do ano de 2021 valores correspondente a um dia de trabalho, de uma e única vez
tomando-se por base o salário do primeiro pagamento referente à Data-Base 2021/2021, feito a partir desta
Convenção, desde que haja ganho real nos salários da categoria quando da homologação desta CCT, e efetuarão o
recolhimento, junto à tesouraria do SINDICATO DOS VIGIAS, PORTEIROS, FISCAIS E SIMILARES DE
EMPRESAS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS, HOTÉIS, MOTÉIS, POUSADAS, BARES, RESTAURANTES,
LANCHONETES, CONDOMÍNIOS, RESIDÊNCIAS E ENTIDADES SINDICAIS E AFINS DO ESTADO DO
MARANHÃO, até o 10º dia do mês do referido desconto.

  - Excluem-se deste pagamento os empregados que contribuem para categorias diferenciadas.

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES 
 

Decorrido o prazo previsto nas cláusulas 27 e 28 acima, e não havendo o recolhimento das contribuições
descontadas dos empregados associados, incidirá sobre o valor devido multa de 10% e juros de mora de 1% (um
por cento) ao mês.

 

 

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - DESCONTO NEGOCIAL PATRONAL 
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Conforme Assembléia Geral Ordinária, realizada no dia 12 de dezembro de 2020, na Sede do SEAC-MA, na
Avenida dos Holandeses, sala 509 e 510, Edifício Tech Office, Ponta D´Areia, nesta cidade de São Luís, Capital do
Estado do Maranhão, por decisão unânime ficou determinado que, para fazer frente às despesas com as
negociações da campanha salarial 2021/2021 pleiteada pelo Sindicato Obreiro, as empresas que compõem a
categoria patronal no Estado do Maranhão deverão recolher à tesouraria deste sindicato o valor equivalente a um
salário mínimo, o que deverá ser feito até o dia 30 de junho de 2021.

 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - DIA DO TRABALHADOR 
 

Fica Assegurado que no dia 09 de junho de cada ano será comemorado o dia do Vigia e do Porteiro, de acordo com
a Lei nº 015/2015.

 

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - QUADRO DE HORÁRIO 
 

Será permitida a fixação de editais, avisos e notícias sindical, em quadro ou local próprio e de fácil acesso, nas
dependências das empresas, vedada à divulgação de matéria político-partidária ou ofensiva a quem quer que seja.

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - DESCONTO 
 

Ao empregador é vedado efetuar descontos nos salários de seus empregados, salvo os especificados por Lei, por
Convenção Coletiva de Trabalho ou determinados por via judicial. Em casos de danos causados pelo empregado a
bens da empresa, de clientes e ou de terceiros, o desconto será permitido enquanto perdurar o contrato de trabalho,
até o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração do empregado.

 O SINDICATO DOS VIGIAS, PORTEIROS, FISCAIS E SIMILARES DE EMPRESAS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS,
HOTÉIS, MOTÉIS, POUSADAS, BARES, RESTAURANTES, LANCHONETES, CONDOMÍNIOS, RESIDÊNCIAS E
ENTIDADES SINDICAIS E AFINS DO ESTADO DO MARANHÃO manterá com Empresas de Gás, Supermercados,
Farmácias, Laboratório, Plano Odontológico e outros, o qual terá como finalidade a compra de produtos e serviços,
que serão de responsabilidade do trabalhador quando do pagamento do produto que por ventura venha ser utilizado
pelos membros da categoria profissional sindicalizados, para posterior pagamento, mais precisamente quando do
salário do mês sem acréscimo ou taxas.

A concessão do beneficio do item 20.2 estará limitada a 30% (trinta por cento) do salário base, entendendo-se o
mencionado limite para as empresas convencionadas, ou seja, uma única ou no somatório das empresas
conveniadas.

 Os ajustes e condições acima estipuladas far-se-ão cumpridas, por todas as empresas do sistema, imediatamente
após a assinatura da presente convenção coletiva de trabalho a viger de 1º de janeiro de 2021.

 

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - DEVERES DO EMPREGADOR 
 

- São deveres e obrigações do empregador:

a) Fornecer gratuitamente aos empregados uniformes completos, na cota mínima de 03 (três) por ano;

b) Comunicar aos empregados por escrito, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, as mudanças de
locais de trabalho.
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - DEVERES DOS EMPREGADOS 
 

- São deveres e obrigações dos empregados, além dos previstos na legislação em vigor:

a)   Comparecer ao local de trabalho na hora designada para início de sua jornada de trabalho, devidamente
uniformizado;

b)   Manter a boa aparência e conservar em condições de uso uniformes e equipamentos fornecidos pelo
empregador;

c) Indenizar o empregador pela perda, extravio ou descaminho de materiais da empresa, conforme o termo da lei
em vigor.

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS 
 

As atividades profissionais, envolvida na presente Convenção coletiva de trabalho são as seguintes:

a – VIGIA – profissional que exerce a vigilância nas dependências comuns dos condomínios e empresas de um
modo geral, dando boa ordem e respeito entre os visitantes e controla a entrada e saída, dando informações
previamente para contatos de terceiros.

b –PORTEIROS – profissional de bom nível e fácil comunicação, que presta serviços em portarias dando
informações, conduzindo visitantes identificando-os previamente, para contatos com terceiros.

c - FISCAL - profissional que supervisiona, coordena e fiscaliza todas as atividades e tarefas executadas pelas
empresas.

  d - AGENTE OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOSEM      CONDOMÍNIO - profissional que exerce a função
de jardinagem, recolhimento de resíduos comum e limpeza de escadas e elevadores e etc.

 
DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS DESTA
CONVENÇÃO 
 

-O descumprimento de qualquer uma das cláusulas desta Convenção, o infrator pagará multa equivalente a 5
(cinco) salários mínimos, cujo valor será revertido em favor da Entidade de Classe. Em caso de reincidência esse
valor será cobrado em dobro.

 - Para a aplicabilidade do caput, fica convencionado que a parte interessada na cobrança da referida penalidade
pecuniária, deverá obrigatoriamente notificar a outra, tida como infratora, por escrito, indicando especificamente a
cláusula convencional descumprida, sob pena de inépcia.

  - Fica, desde logo, assinado o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da notificação, para a parte
tida como infratora sanar o fato gerador da penalidade. Dentro do prazo, deve a parte notificada, comunicar a parte
notificante, o saneamento do fato gerador da penalidade ou apresentar justificativa sobre a negativa da existência
da infração.

 

 
RENOVAÇÃO/RESCISÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - DIVERGÊNCIA 
 

Os casos omissos e as divergências que surgirem serão dirimidas de comum acordo entre as partes convenentes,
mediante manifestação da Superintendência Regional do Trabalho ou da Justiça do Trabalho quando provocadas.
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - RESOLUÇÃO DE CONFLITOS PARA CONVENÇÃO COLETIVA DE
TRABALHO 
 

– Todas as controvérsias originadas com a presente Convenção Coletiva de Trabalho serão submetidas a mediação,
nos termos do que dispõe o regulamento de Mediação de Arbitragem do Tribunal Arbitral e Mediação e Justiça do
Estado do Maranhão.

– Não sendo o conflito resolvido por mediação, nos casos em que o trabalhador faça a opção ou aceite
expressamente a arbitragem como forma definitiva de resolução de conflitos, fica eleita o TJAEM-MA de Mediação e
Arbitragem Empresarial do Maranhão, para administrar, nos termos do que dispõe o seu regulamento, a Arbitragem.
A sede do procedimento está localizada na Rua do Alecrim, nº 546, sala 01, anexo 04, Centro, São Luis/MA.

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - RENOVAÇÃO 
 

Não estando concluídos os trabalhos de sua renovação, a presente Convenção fica automaticamente
prorrogada por 120 dias para todos os efeitos legais e jurídicos, em todo o seu teor, nos termos do art. 615
da CLT.

Assim, estando às partes devidamente ajustadas, por seus presidentes, assinam a presente Convenção Coletiva de
Trabalho, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, sem emendas ou rasuras.

     

 

 

 
 

 
 

JOSE DOS SANTOS BATISTA 
PRESIDENTE 

SINDICATO DOS VIGIAS, PORTEIROS E FISCAIS DO ESTADO DO MARANHAO - SINDVIGIAS/MA 
 
 
 

JOSE WILLIAM CAMARA RIBEIRO 
PRESIDENTE 

SIND DAS EMP DE ASEIO E CONSERVACAO DO ESTADO DO MA 
 

 
ANEXOS

ANEXO I - ATA DE NEGOCIAÇÃO SALARIAL
 

Anexo (PDF)

 
    A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério da Economia na
Internet, no endereço http://www.mte.gov.br. 
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SINDICATO DOS TRABALHAD. DE EMPRE. DE ASSEIO E CONSER. LIMP. PUB. EDIFI. COND. RES.
COMER. MISTOS E LAVAND. DO EST. DO MA EXCETO O MUN. DE SAO LUIS, CNPJ n.
14.294.492/0001-80, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). MANOEL PAULINO DOS
INOCENTES MARTINS;
 
E 
 
SIND DAS EMP DE ASEIO E CONSERVACAO DO ESTADO DO MA, CNPJ n. 06.991.483/0001-10, neste
ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOSE WILLIAM CAMARA RIBEIRO;
 
celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho
previstas nas cláusulas seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE 
 
As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º de janeiro de
2021 a 31 de dezembro de 2021 e a data-base da categoria em 01º de janeiro. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA 
 
A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) Todos os empregados que
integram as categorias de asseio e conservação; Zelador, Servente, Servente de limpeza, Ofice-boy,
Copeiro, Carregador, Contínuo, Aux. de Serviços Gerais, Aux. de Estacionamento de Veículos,
Auxiliar de Limpeza Industrial, Cuidadora, Jardineiro, Piscineiro, Operador de Roçadeira, Auxiliar de
Arquivos e Almoxarifado, Encarregado de Serviços Gerais, Comissário de Bordos/Estação, Emitente
de Passagem, Moto-boy, Líder de Serviços, Telefonista, Ascensorista, Técnico de Som, Auxiliar de
Apoio Administrativo, Operador de Maquina Reprográfica, Agente Administrativo Nível I e II,/ Técnico
Administrativo nível II, Fiscal de Bordo/Estação, Agente Operacional de Condomínio,
Recepcionista/Atendente, Supervisor de Bordo/Estação, Supervisor de Serviços Gerais Fiscal de
Serviços e Técnico de Segurança do Trabalho, com abrangência territorial em Açailândia/MA, Afonso
Cunha/MA, Água Doce do Maranhão/MA, Alcântara/MA, Aldeias Altas/MA, Altamira do Maranhão/MA,
Alto Alegre do Maranhão/MA, Alto Alegre do Pindaré/MA, Alto Parnaíba/MA, Amapá do
Maranhão/MA, Amarante do Maranhão/MA, Anajatuba/MA, Anapurus/MA, Apicum-Açu/MA,
Araguanã/MA, Araioses/MA, Arame/MA, Arari/MA, Axixá/MA, Bacabal/MA, Bacabeira/MA, Bacuri/MA,
Bacurituba/MA, Balsas/MA, Barão de Grajaú/MA, Barra do Corda/MA, Barreirinhas/MA, Bela Vista do
Maranhão/MA, Belágua/MA, Benedito Leite/MA, Bequimão/MA, Bernardo do Mearim/MA, Boa Vista do
Gurupi/MA, Bom Jardim/MA, Bom Jesus das Selvas/MA, Bom Lugar/MA, Brejo de Areia/MA,
Brejo/MA, Buriti Bravo/MA, Buriti/MA, Buriticupu/MA, Buritirana/MA, Cachoeira Grande/MA,
Cajapió/MA, Cajari/MA, Campestre do Maranhão/MA, Cândido Mendes/MA, Cantanhede/MA, Capinzal
do Norte/MA, Carolina/MA, Carutapera/MA, Caxias/MA, Cedral/MA, Central do Maranhão/MA, Centro
do Guilherme/MA, Centro Novo do Maranhão/MA, Chapadinha/MA, Cidelândia/MA, Codó/MA, Coelho
Neto/MA, Colinas/MA, Conceição do Lago-Açu/MA, Coroatá/MA, Cururupu/MA, Davinópolis/MA, Dom
Pedro/MA, Duque Bacelar/MA, Esperantinópolis/MA, Estreito/MA, Feira Nova do Maranhão/MA,
Fernando Falcão/MA, Formosa da Serra Negra/MA, Fortaleza dos Nogueiras/MA, Fortuna/MA,
Godofredo Viana/MA, Gonçalves Dias/MA, Governador Archer/MA, Governador Edison Lobão/MA,
Governador Eugênio Barros/MA, Governador Luiz Rocha/MA, Governador Newton Bello/MA,
Governador Nunes Freire/MA, Graça Aranha/MA, Grajaú/MA, Guimarães/MA, Humberto de
Campos/MA, Icatu/MA, Igarapé do Meio/MA, Igarapé Grande/MA, Imperatriz/MA, Itaipava do
Grajaú/MA, Itapecuru Mirim/MA, Itinga do Maranhão/MA, Jatobá/MA, Jenipapo dos Vieiras/MA, João
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Lisboa/MA, Joselândia/MA, Junco do Maranhão/MA, Lago da Pedra/MA, Lago do Junco/MA, Lago
dos Rodrigues/MA, Lago Verde/MA, Lagoa do Mato/MA, Lagoa Grande do Maranhão/MA, Lajeado
Novo/MA, Lima Campos/MA, Loreto/MA, Luís Domingues/MA, Magalhães de Almeida/MA,
Maracaçumé/MA, Marajá do Sena/MA, Maranhãozinho/MA, Mata Roma/MA, Matinha/MA, Matões do
Norte/MA, Matões/MA, Milagres do Maranhão/MA, Mirador/MA, Miranda do Norte/MA, Mirinzal/MA,
Monção/MA, Montes Altos/MA, Morros/MA, Nina Rodrigues/MA, Nova Colinas/MA, Nova Iorque/MA,
Nova Olinda do Maranhão/MA, Olho d'Água das Cunhãs/MA, Olinda Nova do Maranhão/MA, Paço do
Lumiar/MA, Palmeirândia/MA, Paraibano/MA, Parnarama/MA, Passagem Franca/MA, Pastos
Bons/MA, Paulino Neves/MA, Paulo Ramos/MA, Pedreiras/MA, Pedro do Rosário/MA, Penalva/MA,
Peri Mirim/MA, Peritoró/MA, Pindaré-Mirim/MA, Pinheiro/MA, Pio XII/MA, Pirapemas/MA, Poção de
Pedras/MA, Porto Franco/MA, Porto Rico do Maranhão/MA, Presidente Dutra/MA, Presidente
Juscelino/MA, Presidente Médici/MA, Presidente Sarney/MA, Presidente Vargas/MA, Primeira
Cruz/MA, Raposa/MA, Riachão/MA, Ribamar Fiquene/MA, Rosário/MA, Sambaíba/MA, Santa Filomena
do Maranhão/MA, Santa Helena/MA, Santa Inês/MA, Santa Luzia do Paruá/MA, Santa Luzia/MA, Santa
Quitéria do Maranhão/MA, Santa Rita/MA, Santana do Maranhão/MA, Santo Amaro do Maranhão/MA,
Santo Antônio dos Lopes/MA, São Benedito do Rio Preto/MA, São Bento/MA, São Bernardo/MA, São
Domingos do Azeitão/MA, São Domingos do Maranhão/MA, São Félix de Balsas/MA, São Francisco
do Brejão/MA, São Francisco do Maranhão/MA, São João Batista/MA, São João do Carú/MA, São
João do Paraíso/MA, São João do Soter/MA, São João dos Patos/MA, São José de Ribamar/MA, São
José dos Basílios/MA, São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, São Mateus do Maranhão/MA, São Pedro
da Água Branca/MA, São Pedro dos Crentes/MA, São Raimundo das Mangabeiras/MA, São
Raimundo do Doca Bezerra/MA, São Roberto/MA, São Vicente Ferrer/MA, Satubinha/MA, Senador
Alexandre Costa/MA, Senador La Rocque/MA, Serrano do Maranhão/MA, Sítio Novo/MA, Sucupira do
Norte/MA, Sucupira do Riachão/MA, Tasso Fragoso/MA, Timbiras/MA, Timon/MA, Trizidela do
Vale/MA, Tufilândia/MA, Tuntum/MA, Turiaçu/MA, Turilândia/MA, Tutóia/MA, Urbano Santos/MA,
Vargem Grande/MA, Viana/MA, Vila Nova dos Martírios/MA, Vitória do Mearim/MA, Vitorino Freire/MA
e Zé Doca/MA. 

 
SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO 

REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - SALÁRIOS 
 

As empresas de Asseio e Conservação concederão reajuste salarial no percentual de 5% (cinco por cento)
para todos os empregados que integram as categorias de asseio e conservação; Zelador, Servente,
Servente de limpeza, Ofice-boy, Copeiro, Carregador, Contínuo, Aux. de Serviços Gerais, Aux. de
Estacionamento de Veículos, Auxiliar de Limpeza Industrial, Cuidadora, Jardineiro, Piscineiro, Operador de
Roçadeira, Auxiliar de Arquivos e Almoxarifado, Encarregado de Serviços Gerais, Comissário de
Bordos/Estação, Emitente de Passagem, Moto-boy, Líder de Serviços, Telefonista, Ascensorista, Técnico de
Som, Auxiliar de Apoio Administrativo, Operador de Maquina Reprográfica, Agente Administrativo Nível I e
II,/ Técnico Administrativo nível II, Fiscal de Bordo/Estação, Agente Operacional de Condomínio,
Recepcionista/Atendente, Supervisor de Bordo/Estação, Supervisor de Serviços Gerais Fiscal de Serviços e
Técnico de Segurança do Trabalho.

 
 
CLÁUSULA QUARTA - TABELA SALARIAL 
 

4.1- A partir de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021 os pisos salariais das categorias
profissionais abrangidas por esta Convenção Coletiva de Trabalho, serão os seguintes:

TABELA SALARIAL
CATEGORIAS Reajuste de

5,00%
a) Zelador/Servente/Servente de Limpeza, Aux. de Serviços
Gerais, Aux. de Estacionamento e Estacionamento de
veículos/Cuidador(a) /Empacotador /Auxiliar de limpeza
industrial/Servente de Bordo e Estação/ Office-boy
/Copeiro(a)/Carregador/Contínuo.

1.111,77
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b) Jardineiro e Piscineiro. 1.129,72
c) Operador de Roçadeira. 1.129,72
d) Auxiliar de Arquivo e Almoxarifado. 1.153,47
e ) Encarregado de Serviços Gerais. 1.490,29
f) Comissário de Bordo/Estação. 1.175,52
g) Emitente de passagem. 1.153,79
h) Moto-Boy. 1.195,38
I) Líder de Serviços. 1.221,86
j) Telefonista, Técnico de som, Acessorista. 1.186,55
k) Auxiliar de apoio Administrativo, Op. de Máquina
Reprográfico. 1.212,02
m) Agente Administrativo Nível Ie II/Tecnico Administrativo
Nivel II. 1.329,22
n) Fiscal de Bordo/Estação. 1.251,19
o) Agente operacional de condomínio. 1.274,42
p) Recepcionista/Atendente. 1.329,22
q) Supervisor de Bordo/Estação. 1.652,30
r) Supervisor de serviços Gerais. 1.652,30
s) Fiscal de Serviços. 1.673,94
t) Técnico de Segurança do Trabalho. 1.829,45

4.2 - Fica assegurado aos profissionais alocados em serviços cujo tomador autoriza salário com valores
superiores ao aqui previsto, a manutenção desse direito enquanto durar sua permanência em posto
contratante.

4.3- Não estão incluídos nos reajustes salariais os empregados que desempenham cargos administrativos,
de direção ou de confiança nas atividades meios das empresas, ou que não possuam nenhuma similitude
com os cargos da categoria profissional relacionadas na tabela salarial acima discriminada da convenção ou
ainda, se relacionadas, estejam sendo remunerados em valores acima do piso vigente no mês de
dezembro/2019, ficando, assim, as empresas livres e desembaraçadas para aplicar o reajuste salarial que
lhes convier, observadas as limitações de cada uma das empresas, não sendo, em absoluto, aplicados os
índices neste instrumento pactuado à integra, de forma obrigatória, mas por livre negociação entre as
partes.

4.4- Fica convencionado entre as partes signatárias do presente instrumento que as diferenças de salário,
ticket alimentação e cesta básica serão pagas pelas empresas aos empregados em 01 parcela até o quinto
dia útil do mês de abril.

 
DESCONTOS SALARIAIS 

 
CLÁUSULA QUINTA - DESCONTOS 
 

5.1- Ao empregador é vedado efetuar descontos nos salários de seus empregados, salvo os especificados
por Lei, por Convenção Coletiva de Trabalho ou determinados por via judicial. Em casos de danos causados
pelo empregado a bens da empresa, de clientes e ou de terceiros, o desconto será permitido enquanto
perdurar o contrato de trabalho, até o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração do empregado.

5.2- O SINTEAC manterá convênios com Empresas de Gás, Supermercados, Farmácias, Laboratório, Plano
Odontológico e outros, o qual terá como finalidade a compra de produtos e serviços, que serão de
responsabilidade do trabalhador quando do pagamento do produto que por ventura venha ser utilizado
pelos membros da categoria profissional sindicalizados, para posterior pagamento, mais precisamente
quando do salário do mês sem acréscimo ou taxas.

5.3- A concessão do beneficio do paragrafo acima, estará limitada a 30% (trinta por cento) do salário base,
entendendo-se o mencionado limite para as empresas convencionadas, ou seja, uma única ou no somatório
das empresas conveniadas.

5.4- Os ajustes e condições acima estipuladas far-se-ão cumpridas, por todas as empresas do sistema,
imediatamente após a assinatura da presente convenção coletiva de trabalho a viger de 1º de janeiro de
2021.
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OUTRAS NORMAS REFERENTES A SALÁRIOS, REAJUSTES, PAGAMENTOS E

CRITÉRIOS PARA CÁLCULO 
 
CLÁUSULA SEXTA - SALÁRIOS SUPERIORES AOS PISOS 
 

6.1- Os valores estipulados acima do piso salarial, por força do contrato celebrado por interposta empresa,
integrarão o salário no período correspondente ao exercício da função gratificada.

 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - COMPROVANTE DE PAGAMENTO 
 

7.1- As empresas ficam obrigadas a fornecer comprovante mensal de pagamento a seus empregados
(Contracheques e/ou Holerites), nos quais devem constar, especificamente, os valores do salário base,
demais verbas remuneratórias e ainda, os valores dos descontos efetuados.

 
 
CLÁUSULA OITAVA - SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO 
 

8.1- Se algum empregado substituir outro na função, perceberá a mesma remuneração do substituído,
enquanto perdurar a substituição.

 
 

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS 
ADICIONAL DE HORA-EXTRA 

 
CLÁUSULA NONA - HORAS EXTRAS 
 

9.1- O cálculo da hora extra, será efetuado dividindo-se a remuneração por 220 (duzentos e vinte) horas,
acrescido do adicional de 50% (cinquenta por cento) do valor da hora normal, e aos domingos e feriados e
em dias de folga 100% (cem por cento).

 
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 
 

10.1- Na hipótese de existência de insalubridade, devidamente comprovada através de perícia técnica,
aplicar-se-á sobre o salário percebido pelos trabalhadores do setor de limpeza e conservação, o percentual
adicional devido, de acordo com os ditames da legislação vigente.

 
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - VALE REFEIÇÃO 
 

11.1- A partir da vigência desta Convenção Coletiva de Trabalho todos os empregados diurnos e noturno,
elencados no item 4 desta convenção receberão tickets refeição por cada dia trabalhado, inclusive os
trabalhadores em gozo de benefício acidentário. Sendo que esse benefício, em nenhuma circunstância,
integrará o salário para qualquer efeito legal

11.2- O valor unitário do ticket refeição a ser fornecido é de R$ 19,00 (dezenove reais), cujo limite
correspondente aos números de dias trabalhados.
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11.3- As empresas que firmarem acordo de fornecimento de alimentação aos seus empregados com o
sindicato obreiro estão desobrigadas do fornecimento do ticket refeição.

11.4- Os benefícios referentes às despesas ou as ajudas ao empregado relativas às refeições, em espécie,
bem como o fornecimento, a empresa fica proibida de considerar como compreendidas no salário como
remuneração, complementação ou para retribuir o trabalho, terão caráter indenizatório e ressarcimento dos
custos do empregado no local, para a prestação dos serviços, não incidindo assim, recolhimento
previdenciário nem encargos trabalhistas (art. 214, I, do Decreto nº 3048/99 e art. 458, caput e parágrafo
primeiro da CLT, que determina a integração quando o pagamento se refere à retribuição do trabalho).

        

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CESTA BÁSICA 
 

12.1- As empresas signatárias do presente instrumento coletivo de trabalho concederão aos seus
empregados, elencados no item desta convenção, cesta-básica até o décimo quinto dia do mês
subseqüente, no valor mínimo de R$ 100,00 (cem reais).

12.2- O empregado que tiver faltas no período de apuração terá o direito ao benefício proporcionalmente,
considerando a média de 30 dias trabalhados para pagamento integral, ficando assegurado o referido
benefício para as ausências justificadas por atestado médico. Cada falta sem justificativa corresponderá a
1/30 avos de desconto no valor da cesta básica.

12.3- Fica ressalvado que o referido benefício tem sua obrigatoriedade de concessão aos empregados por
todas as empresas a partir de 1º de junho de 2013.

12.4- O benefício tratado nesta cláusula não possui natureza salarial, não se incorporando à remuneração,
nem se constituindo em base de incidência para cálculo do INSS e FGTS ou composição de verbas de
cunho rescisória.

 
AUXÍLIO TRANSPORTE 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VALE-TRANSPORTE 
 

13.1- Na forma da legislação vigente, fica estabelecida a obrigatoriedade do fornecimento de vale-transporte
a todos os empregados abrangidos por esta Convenção, inclusive no deslocamento para o almoço, se for o
caso.

13.2- O vale-transporte será fornecido na Sede da Empresa ou no Posto de Serviço, quando o profissional
for diarista.

13.3- A ajuda de custo em dinheiro como ressarcimento das despesas de deslocamento trabalho e retorno,
será indenizatória, ficando proibido à empresa considerar no pagamento do salário ou descontar como
retribuição do trabalho, não integrando o salário conforme previsão do parágrafo segundo do art. 458 da
CLT, sendo aplicável o art. 214, I, e parágrafo 9º, V, alínea m do Decreto nº 3.048/99.

13.4- Nos locais em que não for servido de transporte público regular, as empresas concederão, a título de
ajuda de custo, o mesmo valor pago no transporte da capital, sendo que deste valor será realizado o
desconto previsto na legislação.

13.5- O benefício anterior far-se-á contemplado aos contratos firmados a partir da assinatura e devida
homologação da Convenção Coletiva de Trabalho que vigerá em 2.020 aos contratos privados e contratos
públicos frutos de processos licitatórios pelas empresas, a fim de que se faça garantido o cumprimento do
referido benefício.

 

 
AUXÍLIO SAÚDE 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - PLANO DE SAÚDE 
 

14.1- As empresas signatárias do presente instrumento concederão, mensalmente, aos seus empregados,
plano de saúde a partir dos novos contratos firmados após a homologação da Convenção Coletiva de
Trabalho o qual passou a vigorar em 2020, bem como concederão plano odontológico a partir dos novos
contratos firmados após a homologação da Convenção Coletiva de Trabalho que vigorará em 2021.

14.2- O custeio dos empregadores não poderá ultrapassar o limite de 3,80% (três vírgula oitenta por cento)
do salário base do trabalhador.

14.3- O benefício aqui disposto não terá natureza salarial e não se integra ao contrato de trabalho para
nenhum efeito, sendo a adesão opcional para o trabalhador.

14.4- O referido benefício far-se-á contemplado aos contratos firmados a partir da assinatura da Convenção
Coletiva de Trabalho de 2020 aos contratos privados e contratos públicos frutos de processos licitatórios
pelas empresas, a fim de que se faça garantido o cumprimento do referido benefício.

14.5- Caso o trabalhador seja transferido de um contrato contemplado para outro ainda não contemplado,
perderá o benefício de imediato. O benefício só será concedido aos trabalhadores que estiverem ligados a
contratos que estejam expressamente contidos tal benefício.

14.6- A rescisão do contrato de trabalho implica no imediato desligamento do empregado dos planos de
saúde e na conseqüente desobrigação da empresa em mantê-lo posteriormente.

14.7- As empresas não se responsabilizam financeiramente, de forma alguma, por dependentes de seus
empregados que queiram ingressar, nesta qualidade, em referidos planos de saúde. No entanto, acaso
autorizados por seus empregados, as empresas poderão descontar dos salários dos mesmos, os valores
referidos aos planos preditos de seus dependentes devidamente inscritos, para repasse às empresas
prestadoras dos respectivos serviços mediante folha em anexo.

14.8- O benefício tratado nesta cláusula não possui natureza salarial, não se incorporando à remuneração,
nem se constituindo em base de incidência para cálculo do INSS e FGTS ou composição de verbas de
cunho rescisório.

14.9- Para fins do benefício dos planos de saúde, ora tratados, a perda dos benefícios, pelo empregado, e a
conseqüente desobrigação da empresa diante de ambos dar-se-á após o 100º (centésimo) dia de
afastamento, a exceção dos casos de acidente de trabalho; neoplasia maligna; cardiopatia grave; nefropatia
grave; hepatopatia grave; estar em curso de período gestacional ou em gozo de licença-maternidade casos
em que os benefícios se estenderão por 180 dias.

14.10- Nas situações de afastamento do empregado do labor, o pagamento pertinente aos seus
dependentes eventualmente inscritos, o qual não mais poderá ser objeto de desconto em folha de
pagamento de sua empregadora, será realizado diretamente pelo primeiro junto à administradora do plano
de saúde vigente, acaso optem pela manutenção de tal benefício. Tal regramento fica valido a partir do
primeiro dia de afastamento empregado titular.

14.11- O retorno do empregado ao trabalho, precedido dos procedimentos legais exigidos implicará na
readmissão dele nos planos de saúde.

14.12- Sempre que solicitada pelo Sindicato profissional, as empresas deverão fornecer a relação
atualizada de seus empregados inscritos em referido plano de saúde.

14.13- Eventuais alterações de preço e condições junto a operadora de plano de saúde, será promovida
concomitantemente com a data-base da categoria profissional, e somente serão concretizadas com a
anuência do Sindicato Obreiro, que atuará na condição de interveniente.

14.14- O benefício aqui disposto não tem natureza salarial e não se integra ao contrato de trabalho para
nenhum efeito.

14.15- As empresas deverão compor em suas planilhas de preço, os custos com o plano de saúde e plano
odontológico, a serem repassados para os tomadores de serviços, com base na responsabilidade
subsidiária, onde a empresa tomadora do serviço responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas
dos trabalhadores terceirizados, referente ao período da prestação dos serviços em suas dependências,
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fixando também a responsabilidade secundária, medida já adota pela jurisprudência do TST 10, §7º, com
base na lei 6.019/1974.

14.16- É de responsabilidade da empresa contratante, garantir as condições de segurança, higiene e
salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou em locais por ela
designado.

 
AUXÍLIO MORTE/FUNERAL 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - AUXÍLIO FUNERAL 
 

15.1- As empresas concederão auxílio funeral, no valor do piso da categoria a que pertença o trabalhador
abrangido por esta Convenção, a (o) viúva (o) ou companheira (o) do empregado (a) com mais de 5 (cinco)
meses de empresa, podendo esse valor ser em bens, a critério do(a) beneficiário(a).

 
SEGURO DE VIDA 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - SEGURO DE VIDA 
 

16.1- As empresas farão em prol dos seus empregados contrato de seguro de vida em grupo, cuja apólice
será no valor correspondente a 15 (quinze) vezes o salário base do trabalhador, pago pela empresa
seguradora aos respectivos beneficiários, nas situações de morte natural e acidental, acidente de trabalho
ou ainda em situações de invalidez permanente ou parcial.

16.2- Será descontado o valor simbólico de 1% do premio do seguro da remuneração do trabalhador,
referente ao seguro de vida em grupo, esse desconto não poderá ultrapassar o valor de R$ 0,10 (dez
centavos de reais) por funcionário.

16.3- A partir de 01° de janeiro de 2020, somente farão jus ao Seguro de Vida os empregados associados
ao SINTEAC/MA.

 
 

CONTRATO DE TRABALHO – ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDADES 
DESLIGAMENTO/DEMISSÃO 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - CARTA DE RECOMENDAÇÃO A DEMITIDOS 
 

17.1- Em havendo demissão sem justa causa, as empresas fornecerão aos empregados, carta de
recomendação, na qual conste o período em que trabalhou na empresa e sua conduta.

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - HOMOLOGAÇÃO E QUITAÇÃO DE RESCISÃO 
 

18.1- Os pedidos de demissão ou recibo de quitação da Rescisão Contratual dos empregados, a partir de
um ano de serviço, serão homologados no Sindicato Profissional. No ato da homologação far-se-á exigido
às empresas a comprovação da concessão da cesta básica nos moldes previstos no item 12 e seus
parágrafos da Convenção Coletiva em vigor, bem como os adicionais de hora-extra, insalubridade e
periculosidade, conforme o caso e demais documentos necessários para tal fim.

18.2- Quando o pagamento for com cheque, à homologação deverá ser realizada das 8hs às 12hs.

18.3- Os empregados deverão observar as normas do sindicato obreiro.

 
 

RELAÇÕES DE TRABALHO – CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE

PR2021_05_CLHO_01359. Pág 402



PESSOAL E ESTABILIDADES 
NORMAS DISCIPLINARES 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DEVERES DOS EMPREGADOS 
 

19.1- São deveres e obrigações dos empregados, além dos previstos na legislação em vigor:

 

a)   Comparecer ao local de trabalho na hora designada para início de sua jornada de trabalho, devidamente
uniformizado;

b)   Manter a boa aparência e conservar em condições de uso uniformes e equipamentos fornecidos pelo
empregador;

c)    Indenizar o empregador pela perda, extravio ou descaminho de materiais da empresa, observando o
que estabelece a cláusula 22, desta Convenção.

 
ESTABILIDADE APOSENTADORIA 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - APOSENTADORIA GARANTIDA 
 

20.1- Aos empregados que comprovadamente estiverem, no máximo, há 12 (doze) meses do direito de
aquisição de aposentadoria, fica assegurada a garantia do emprego durante o período que faltar para
completar o referido tempo.

20.2- O contrato de trabalho desses empregados somente poderá ser rescindido por mútuo acordo entre
empregado e empregador ou por pedido de demissão, ambos com assistência do Sindicato laboral ou,
ainda, nos casos em que for verificada a ocorrência de falta grave.

 

 
OUTRAS NORMAS DE PESSOAL 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - RETORNO DA PREVIDÊNCIA 
 

21.1- É obrigatório ao empregado que receber alta previdenciária apresentar-se à empresa em até 03 dias
úteis após a sua subsequente alta, recebendo protocolo de apresentação, bem como apresentar, por ele ou
familiar, por qualquer meio de comunicação idôneo (e-mail, redes sociais, etc), documentação de cada
perícia realizada caso persista o seu afastamento, no mesmo prazo supra, recebendo da empresa o contra
recibo da referida comunicação.

21.2- Caso o empregado tenha ingressado com recurso contra a alta previdenciária, deverá comunicar à
empresa no prazo máximo de três dias úteis a contar da data de ingresso da ação, recebendo da empresa o
contra recibo da referida comunicação.

21.3- As empresas deverão informar aos seus empregados as obrigações estabelecidas nos parágrafos
acima, bem como disponibilizar os meios internos para que seja possível a comunicação.

 
OUTRAS ESTABILIDADES 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - ESTABILIDADE 
 

22.1- Ao empregado com 01 (um) ano de efetivo serviço na empresa, após a cessação do benefício
previdenciário, será garantida a estabilidade de 30 (trinta) dias, contados a partir do término do benefício.
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JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS 

DURAÇÃO E HORÁRIO 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - JORNADA DE TRABALHO 
 

23.1- Independentemente da escala de trabalho que vier a ser adotada pela empresa e postos de serviços,
a jornada mínima de trabalho dos empregados é de 44 horas semanais e de 220 horas/mês, sendo
consideradas horas extras, aquelas efetivamente trabalhadas que ultrapassarem o limite mensal aqui
previsto.

23.2- O registro da jornada de trabalho será feito individualmente e seu controle ficará na empresa ou no
posto em que o serviço é prestado, prevalecendo à regra que melhor satisfizer a viabilidade operacional.

23.3- Fica garantido aos empregados o acesso aos dados constantes do seu cartão de ponto.

 

 

 
DESCANSO SEMANAL 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - PAGAMENTO EM DIAS DE FOLGA 
 

24.1- Os empregados que prestarem serviços no dia destinado à sua folga semanal ou repouso
remunerado, receberão pagamento com acréscimo de 100% (cem por cento), além do salário diário normal,
percentual esse também válido para o adicional noturno, se for o caso.

 

 
FALTAS 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - ABONO DE FALTA DO ESTUDANTE 
 

25.1- Desde que pré-avisadas, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, as empresas
liberarão seus empregados estudantes ou vestibulandos para a realização de prova, tais como: vestibular
(ENEM), ou concurso público. Ficando o empregado condicionado a comprovar a sua participação
no evento ate 48 horas após a realização, sobre pena de ser considerado como falta.

 
TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - ESCALA DE REVEZAMENTO COM COMPENSAÇÃO 
 

26.1- A jornada de trabalho por escala de revezamento far-se-á aplicada nas atividades em que o trabalho
for desenvolvido, através de escala, será de 12 (doze) horas de trabalho por 36 (trinta e seis) horas
consecutivas de descanso.

 
OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE JORNADA 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DIA DO TRABALHADOR 
 

27.1- Fica garantido o feriado de 16 (dezesseis) de maio a todos os empregados de empresas de Asseio e
Conservação, data esta consagrada à categoria. Aqueles que prestarem serviços nesta data receberão
salários na forma da cláusula nona desta Convenção.
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SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR 
CONDIÇÕES DE AMBIENTE DE TRABALHO 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - TRANSPORTE DO EMPREGADO DA RESERVA TÉCNICA 
 

28.1- Ao pessoal da “Reserva Técnica” ou apoio, isto é, aqueles que ficam à disposição da empresa para
cobertura de eventuais faltas em qualquer posto de serviços, são assegurado o transporte, no itinerário
compreendido entre a sede da empresa e o local de serviço para onde for designado.

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - DEVERES DO EMPREGADOR 
 

29.1- São deveres e obrigações do empregador:

           

a)   Fornecer gratuitamente aos empregados uniformes completos, na cota mínima de 03 (três) por ano;

b)   Comunicar aos empregados por escrito, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, as
mudanças de locais de trabalho;

c)    As empresas deverão obedecer ao que dispõe o Decreto 3048/99.

 

 
ACEITAÇÃO DE ATESTADOS MÉDICOS 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - ATESTADOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS 
 

30.1-As empresas aceitarão os atestados médicos emitidos pelo INSS e seus conveniados, bem como os
emitidos pelos serviços médicos/odontológicos do Sindicato e seus conveniados, em papel timbrado da
instituição com CID e identificação do médico serão acatados pelas empresas, desde que apresentados ao
departamento administrativo em até 48 horas após a sua expedição, e devidamente visados pelo médico da
empresa.

 
PRIMEIROS SOCORROS 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - PRIMEIROS SOCORROS 
 

31.1- As empresas manterão estojos contendo medicamentos necessários ao atendimento de primeiros
socorros, nos veículos de fiscalização e nos postos de serviços com 10 (dez) ou mais empregados, ficando
o estojo na responsabilidade do encarregado do serviço.

 

 
 

RELAÇÕES SINDICAIS 
ACESSO DO SINDICATO AO LOCAL DE TRABALHO 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - QUADRO DE AVISOS 
 

32.1- Será permitida a fixação, de editais avisos e notícias sindicais, em quadro ou locais próprios e de fácil
acesso, nas dependências das empresas, vedada à divulgação de matéria político-partidária ou ofensiva a
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quem quer que seja.

 
LIBERAÇÃO DE EMPREGADOS PARA ATIVIDADES SINDICAIS 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - LIBERAÇÃO DE DIRIGENTE SINDICAL 
 

33.1- Até o limite de 08 (oito) empregados no total e o máximo de 01(um) por empresa, estas com mais de
80 (oitenta) trabalhadores, liberarão dirigentes do Sindicato, de livre escolha deste, para o exercício
exclusivo de atividade sindical, sem prejuízo da sua remuneração mensal e obrigações sociais.

 
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - FORTALECIMENTO SINDICAL 
 

34.1- Fica Convencionado que conforme aprovado e autorizado em Assembleia Geral Ordinária realizada
no dia 18 de dezembro de 2020, que os empregadores descontarão mensalmente de todos os empregados
abrangidos por esta CCT em vigor, o valor correspondente a 2% (dois por cento) do salário base da
categoria e efetuarão o recolhimento ao sindicato obreiro até o 10º dia do mês correspondente ao referido
desconto. Sendo que:

a)       Excluem-se deste pagamento os empregados que contribuem para categorias diferenciadas;

b)     A empresa ficará isenta de qualquer responsabilidade ou eventual ação trabalhista ou civil, que o
trabalhador venha ingressar junto à Justiça do Trabalho ou Procuradoria do Trabalho, ficando o Sindicato
Laboral com a responsabilidade de negociar com o trabalhador que vier questionar o devido desconto nesta
jurisdição;

c)      O Sindicato Laboral igualmente se responsabilizará junto à Superintendência Regional do Trabalho
em caso de autuações administrativas nas quais as empresas vieram a responder;

d)      Aos integrantes da categoria profissional será permitida a manifestação de oposição diretamente ao
sindicato ao desconto a qualquer tempo. O trabalhador deverá apresentar no SINTEAC requerimento
impresso e assinado pelo mesmo, para que possa ser excluído do referido desconto;

e)      O Sindicato dos trabalhadores deverá enviar às empresas a relação nominal dos funcionários que
opuserem-se ao desconto, que deverá se fazer acompanhar da segunda via do requerimento de oposição.

Parágrafo Primeiro - Considerando que as informações prestadas são de atribuição e responsabilidade de
natureza legal do Sindicato Obreiro, na hipótese de ações ou procedimentos administrativos ou judiciais
instaurados em face do Sindicato das Empresas e ou empresas abrangidas pela CCT, pelos trabalhadores
ou empregados, o Sindicato Obreiro assume total responsabilidade pelas informações prestadas e danos,
assumindo integralmente o polo passivo de quaisquer demandas ou ações se fazendo excluídas as
empresas de quais responsabilidades de natureza civil, administrativo e trabalhista, junto ao Ministério
Público do Trabalho, Superintendência Regional do Trabalho ou Poder Judiciário com fundamento do Art.
545 da CLT.

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - DESCONTO NEGOCIAL 
 

35.1- Fica Convencionado que conforme aprovado e autorizado em Assembleia Geral Ordinária realizada
no dia18 de Dezembro de 2020, que os empregadores descontarão de todos os empregados abrangidos
por esta CCT em vigor, para fazer frente às despesas da campanha salarial 2021/2021 valor
correspondente a um dia de trabalho, de uma só e única vez, tomando-se por base o salário do primeiro
pagamento referente à Data-Base 2020/2020 feito a partir desta Convenção, quando da celebração desta
CCT, e efetuarão o recolhimento, junto à tesouraria do SEEAC, até o 10º dia do mês do referido desconto,
podendo ser realizado até o mês de maio. Sendo que:

a)      Excluem-se deste pagamento os empregados que contribuem para categorias diferenciadas;
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b)      A empresa ficará isenta de qualquer responsabilidade ou eventual ação trabalhista ou civil, que o
trabalhador venha ingressar junto à Justiça do Trabalho ou Procuradoria do Trabalho, ficando o Sindicato
Laboral com a responsabilidade de negociar com o trabalhador que vier questionar o devido desconto nesta
jurisdição;

c)      O Sindicato Laboral igualmente se responsabilizará junto à Superintendência Regional do Trabalho
em caso de autuações administrativas nas quais as empresas vieram a responder;

d)      Aos integrantes da categoria profissional será permitida a manifestação de oposição diretamente ao
sindicato ao desconto a qualquer tempo. O trabalhador deverá apresentar no SINTEAC requerimento
impresso e assinado pelo mesmo, para que possa ser excluído do referido desconto;

e)      O Sindicato dos trabalhadores deverá enviar às empresas a relação nominal dos funcionários que
opuserem ao desconto, que deverá se fazer acompanhar da segunda via do requerimento de oposição.

Parágrafo Primeiro - Considerando que as informações prestadas é de atribuição e responsabilidade de
natureza legal do Sindicato Obreiro, na hipótese de ações ou procedimentos administrativos ou judiciais
instaurados em face do Sindicato das Empresas e ou empresas abrangidas pela CCT, pelos trabalhadores
ou empregados, o Sindicato Obreiro assume total responsabilidade pelas informações prestadas e danos,
assumindo integralmente o polo passivo de quaisquer demandas ou ações se fazendo excluídas as
empresas de quais responsabilidades de natureza civil, administrativo e trabalhista, junto ao Ministério
Público do Trabalho, Superintendência Regional do Trabalho ou Poder Judiciário com fundamento do Art.
545 da CLT.

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES 
 

36.1- Decorrido o prazo previsto nas cláusulas 34 e 35, acima, e não havendo o recolhimento das
contribuições descontadas dos empregados associados, incidirá sobre o valor devido multa de 10% e juros
de mora de 1% (um por cento) ao mês.

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - DESCONTO ASSISTENCIAL PATRONAL 
 

37.1- Conforme Assembléia Geral Ordinária, realizada no dia 12 de dezembro de 2020, na Sede do SEAC-
MA, na Avenida dos Holandeses, sala 509 e 510, Edifício Tech Office, Ponta D´Areia, nesta cidade de São
Luís, Capital do Estado do Maranhão, por decisão unânime ficou determinado que, para fazer frente às
despesas com as negociações da campanha salarial 2021/2021 pleiteada pelo Sindicato Obreiro, as
empresas que compõem a categoria patronal no Estado do Maranhão deverão recolher à tesouraria deste
sindicato o valor equivalente a um salário mínimo, o que deverá ser feito até o dia 30 de agosto 2021.

 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
MECANISMOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - DIVERGÊNCIA 
 

38.1- Os casos omissos e as divergências que surgirem serão dirimidos de comum acordo entre as partes
convenentes, mediante manifestação da Superintendência Regional do Trabalho ou da Justiça do Trabalho
quando provocadas.

 
DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS DESTA
CONVENÇÃO 
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39.1- Em caso de descumprimento de qualquer uma das cláusulas desta Convenção, o infrator pagará
multa equivalente a 05 (cinco) salários-mínimos, cujo valor será revertido em favor da Entidade de Classe.
Em caso de reincidência esse valor será cobrado em dobro. Os Sindicatos ao final assinados do presente
instrumento fornecerão sempre que requerido e trimestralmente, declaração de cumprimento da convenção
coletiva, em vigor, ato que isentará o empregador das ações pertinentes ao descumprimento previsto em lei
e neste instrumento coletivo de trabalho.

 
RENOVAÇÃO/RESCISÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - RENOVAÇÃO 
 

40.1-Não estando concluídos os trabalhos de sua renovação, a presente Convenção fica automaticamente
prorrogada por 120 dias para todos os efeitos legais e jurídicos, em todo o seu teor, nos termos do art. 615
da CLT.

 

 
OUTRAS DISPOSIÇÕES 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - TERMO ADITIVO 
 

41.1- A presente Convenção Coletiva de Trabalho, firmada pelos Sindicatos Laboral e patronal terá duração
de 12 (doze) meses, com a sua vigência a partir de 1º de janeiro de 2021 e seu término em 31 de dezembro
de 2021, podendo ser aditada pelas partes sempre que julgarem convenientes, adequando-a as normas
vigentes, tendo em vista possível revisão constitucional, bem como, dos casos de alteração na legislação
trabalhista e previdenciária.

41.2- Assim, estando às partes devidamente ajustadas, por seus presidentes, assinam a presente Convenção Coletiva de Trabalho, em 03 (três) vias
de igual teor e forma, sem emendas ou rasuras.

 
 

 
 

MANOEL PAULINO DOS INOCENTES MARTINS 
PRESIDENTE 

SINDICATO DOS TRABALHAD. DE EMPRE. DE ASSEIO E CONSER. LIMP. PUB. EDIFI. COND. RES. COMER. MISTOS E
LAVAND. DO EST. DO MA EXCETO O MUN. DE SAO LUIS 

 
 
 

JOSE WILLIAM CAMARA RIBEIRO 
PRESIDENTE 

SIND DAS EMP DE ASEIO E CONSERVACAO DO ESTADO DO MA 
 

 
ANEXOS

ANEXO I - ATA DE ASSEMBLEIA
 

Anexo (PDF)

 
    A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério da Economia na
Internet, no endereço http://www.mte.gov.br. 
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CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021/2021 
 

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: MA000028/2021
DATA DE REGISTRO NO MTE: 08/03/2021
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR009486/2021
NÚMERO DO PROCESSO: 13621.103383/2021-44
DATA DO PROTOCOLO: 04/03/2021
 

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

 
SINDICATO DOS VIGIAS, PORTEIROS E FISCAIS DO ESTADO DO MARANHAO - SINDVIGIAS/MA,
CNPJ n. 74.186.008/0001-20, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOSE DOS SANTOS
BATISTA;
 
E 
 
SIND DAS EMP DE ASEIO E CONSERVACAO DO ESTADO DO MA, CNPJ n. 06.991.483/0001-10, neste
ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOSE WILLIAM CAMARA RIBEIRO;
 
celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho
previstas nas cláusulas seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE 
 
As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º de janeiro de
2021 a 31 de dezembro de 2021 e a data-base da categoria em 01º de janeiro. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA 
 
A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) Dos profissionais VIGIAS,
PORTEIROS, FISCAIS e Similares em Empresas Comerciais, indústrias, Hotéis, Motéis, Pousadas,
Bares, Restaurantes, Lanchonetes, Condomínios, Residenciais e entidades sindicais e afins, cujas
respectivas categorias econômicas sejam representadas pela entidade patronal convenente de
Asseio e Conservação, exceto nos Municípios de Bernardo do Mearim, Esperantinópolis, Igarapé
Grande, Joselândia, Lima Campos, Pedreiras, Porção de Pedras e Trizidela do Vale MA, com
abrangência territorial em Açailândia/MA, Afonso Cunha/MA, Água Doce do Maranhão/MA,
Alcântara/MA, Aldeias Altas/MA, Altamira do Maranhão/MA, Alto Alegre do Maranhão/MA, Alto Alegre
do Pindaré/MA, Alto Parnaíba/MA, Amapá do Maranhão/MA, Amarante do Maranhão/MA,
Anajatuba/MA, Anapurus/MA, Apicum-Açu/MA, Araguanã/MA, Araioses/MA, Arame/MA, Arari/MA,
Axixá/MA, Bacabal/MA, Bacabeira/MA, Bacuri/MA, Bacurituba/MA, Balsas/MA, Barão de Grajaú/MA,
Barra do Corda/MA, Bela Vista do Maranhão/MA, Belágua/MA, Benedito Leite/MA, Bequimão/MA,
Bernardo do Mearim/MA, Boa Vista do Gurupi/MA, Bom Jardim/MA, Bom Jesus das Selvas/MA, Bom
Lugar/MA, Brejo de Areia/MA, Brejo/MA, Buriti Bravo/MA, Buriti/MA, Buriticupu/MA, Buritirana/MA,
Cachoeira Grande/MA, Cajapió/MA, Cajari/MA, Campestre do Maranhão/MA, Cândido Mendes/MA,
Cantanhede/MA, Capinzal do Norte/MA, Carolina/MA, Carutapera/MA, Caxias/MA, Cedral/MA, Central
do Maranhão/MA, Centro do Guilherme/MA, Centro Novo do Maranhão/MA, Chapadinha/MA,
Cidelândia/MA, Codó/MA, Coelho Neto/MA, Colinas/MA, Conceição do Lago-Açu/MA, Coroatá/MA,
Cururupu/MA, Davinópolis/MA, Dom Pedro/MA, Duque Bacelar/MA, Estreito/MA, Feira Nova do
Maranhão/MA, Fernando Falcão/MA, Formosa da Serra Negra/MA, Fortaleza dos Nogueiras/MA,
Fortuna/MA, Godofredo Viana/MA, Gonçalves Dias/MA, Governador Archer/MA, Governador Edison
Lobão/MA, Governador Eugênio Barros/MA, Governador Luiz Rocha/MA, Governador Newton
Bello/MA, Governador Nunes Freire/MA, Graça Aranha/MA, Grajaú/MA, Guimarães/MA, Icatu/MA,
Igarapé do Meio/MA, Igarapé Grande/MA, Imperatriz/MA, Itaipava do Grajaú/MA, Itapecuru Mirim/MA,
Itinga do Maranhão/MA, Jatobá/MA, Jenipapo dos Vieiras/MA, João Lisboa/MA, Joselândia/MA,
Junco do Maranhão/MA, Lago da Pedra/MA, Lago do Junco/MA, Lago dos Rodrigues/MA, Lago
Verde/MA, Lagoa do Mato/MA, Lagoa Grande do Maranhão/MA, Lajeado Novo/MA, Loreto/MA, Luís
Domingues/MA, Magalhães de Almeida/MA, Maracaçumé/MA, Marajá do Sena/MA,
Maranhãozinho/MA, Mata Roma/MA, Matinha/MA, Matões do Norte/MA, Matões/MA, Milagres do
Maranhão/MA, Mirador/MA, Miranda do Norte/MA, Mirinzal/MA, Monção/MA, Montes Altos/MA,
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Vigias R$.  1.128,85. 
Porteiro

Agente de portaria

Porteiro de hotel

Porteiro de edifícios industrial

Porteiro de locais de diversos

 

 

R$.   1.150,14

Fiscal de piso

Fiscal de loja

R$.   1.160,09

 Agente operacional de

 Serviços diversos, em condomínio.

R$.   1.108,87

Morros/MA, Nina Rodrigues/MA, Nova Colinas/MA, Nova Iorque/MA, Nova Olinda do Maranhão/MA,
Olho d'Água das Cunhãs/MA, Olinda Nova do Maranhão/MA, Paço do Lumiar/MA, Palmeirândia/MA,
Paraibano/MA, Parnarama/MA, Passagem Franca/MA, Pastos Bons/MA, Paulo Ramos/MA, Pedro do
Rosário/MA, Penalva/MA, Peri Mirim/MA, Peritoró/MA, Pindaré-Mirim/MA, Pinheiro/MA, Pio XII/MA,
Pirapemas/MA, Porto Franco/MA, Porto Rico do Maranhão/MA, Presidente Dutra/MA, Presidente
Juscelino/MA, Presidente Médici/MA, Presidente Sarney/MA, Presidente Vargas/MA, Raposa/MA,
Riachão/MA, Ribamar Fiquene/MA, Rosário/MA, Sambaíba/MA, Santa Filomena do Maranhão/MA,
Santa Helena/MA, Santa Inês/MA, Santa Luzia do Paruá/MA, Santa Luzia/MA, Santa Quitéria do
Maranhão/MA, Santa Rita/MA, Santana do Maranhão/MA, Santo Antônio dos Lopes/MA, São Benedito
do Rio Preto/MA, São Bento/MA, São Bernardo/MA, São Domingos do Azeitão/MA, São Domingos do
Maranhão/MA, São Félix de Balsas/MA, São Francisco do Brejão/MA, São Francisco do
Maranhão/MA, São João Batista/MA, São João do Carú/MA, São João do Paraíso/MA, São João do
Soter/MA, São João dos Patos/MA, São José de Ribamar/MA, São José dos Basílios/MA, São Luís
Gonzaga do Maranhão/MA, São Luís/MA, São Mateus do Maranhão/MA, São Pedro da Água
Branca/MA, São Pedro dos Crentes/MA, São Raimundo das Mangabeiras/MA, São Raimundo do
Doca Bezerra/MA, São Roberto/MA, São Vicente Ferrer/MA, Satubinha/MA, Senador Alexandre
Costa/MA, Senador La Rocque/MA, Serrano do Maranhão/MA, Sítio Novo/MA, Sucupira do Norte/MA,
Sucupira do Riachão/MA, Tasso Fragoso/MA, Timbiras/MA, Timon/MA, Trizidela do Vale/MA,
Tufilândia/MA, Tuntum/MA, Turiaçu/MA, Turilândia/MA, Urbano Santos/MA, Vargem Grande/MA,
Viana/MA, Vila Nova dos Martírios/MA, Vitória do Mearim/MA, Vitorino Freire/MA e Zé Doca/MA. 

 
SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO 

PISO SALARIAL 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PISO SALARIAL 
 

 

Fica estabelecido que partir de 1º de janeiro de 2021, os pisos salariais das categorias abrangidas por esta
Convenção Coletiva de Trabalho, que empregam VIGIAS, PORTEIROS, FISCAIS, AGENTE OPERACIONAL DE
SERVIÇOS DIVERSOS EM CONDOMÍNIO e TRABALHADORES ASSEMELHADOS, com reajuste salarial no
percentual de 5% (cinco por Cento). Para categoria sindicalizada ou não, a saber:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PAGAMENTO DE SALÁRIO – FORMAS E PRAZOS 

 
CLÁUSULA QUARTA - COMPROVANTE DE PAGAMENTO 
 

As empresas ficam obrigadas a  disponibilizar os contracheques via sistema eletrônico nos moldes previstos pela
Lei nº 13.467/2017 comprovante mensal de pagamento a seus empregados, nos quais devem constar,
especificamente, os valores do salário base, demais verbas remuneratórias e ainda, os valores dos descontos
efetuados.
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SALÁRIO PRODUÇÃO OU TAREFA 

 
CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO EM DIAS DE FOLGA 
 

 Os empregados que prestarem serviços no dia destinado à sua folga semanal ou repouso remunerado, caso seja
convocado pela empresa, receberão pagamento com acréscimo de 50% (cinqüenta por cento), percentual esse
também válido para o adicional noturno, se for o caso.

 

 
ISONOMIA SALARIAL 

 
CLÁUSULA SEXTA - SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO 
 

Se algum empregado substituir outro em função de melhor remuneração por período superior a 30 (trinta) dias, este
receberá a mesma remuneração do substituído, enquanto perdurar a substituição.

 

 
OUTRAS NORMAS REFERENTES A SALÁRIOS, REAJUSTES, PAGAMENTOS E

CRITÉRIOS PARA CÁLCULO 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - SALÁRIOS SUPERIORES AOS PISOS 
 

Os valores estipulados acima do piso salarial, por força do contrato celebrado por interposta empresa,
integrarão o salário no período correspondente ao exercício da função gratificada.

Também ficou definido que não estão incluídos nos reajustes salariais os empregados que desempenham
cargos administrativos, de direção ou de confiança nas atividades meios das empresas, ou que não
possuam nenhuma similitude com os cargos da categoria profissional relacionadas na tabela salarial da
convenção ou ainda, se relacionadas, estejam sendo remunerados em valores acima do piso vigente no
mês de dezembro/2020, ficando, assim, as empresas livres e desembaraçadas para aplicar o reajuste
salarial que lhes convier, observadas as limitações de cada uma das empresas, não sendo obrigatória, em
absoluto, a aplicabilidade dos índices neste instrumento pactuado a integra, de forma obrigatória, mas por
livre negociação entre as partes.

 
 

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS 
ADICIONAL DE HORA-EXTRA 

 
CLÁUSULA OITAVA - HORAS EXTRAS 
 

O cálculo da hora extra será efetuado dividindo-se a remuneração por 220 (duzentos e vinte) horas, acrescido do
adicional de 50% (cinqüenta por cento) do valor da hora resultante.

 

 
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 

 
CLÁUSULA NONA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 
 

Na hipótese de existência de insalubridade, devidamente comprovada através de perícia técnica, aplicar-se-á sobre
o salário percebido pelos trabalhadores do setor de conservação, o percentual adicional devido, de acordo com os
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ditames da legislação vigente.

 

 
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - VALE REFEIÇÃO 
 

A partir da vigência desta Convenção Coletiva de Trabalho todos os empregados envolvidos nos trabalhos diurnos e
noturno a serem admitidos pelas empresas receberão tickets refeição, sendo que esse benefício, em nenhuma
circunstância, integrará o salário para qualquer efeito legal.

 – O valor unitário do ticket refeição a ser fornecido é de R$ 18,00(dezoito reais), cujo limite correspondente aos
números de dias trabalhados, sendo que as empresas que firmarem acordo de fornecimento de alimentação aos
seus empregados estão desobrigadas do fornecimento do ticket refeição.

 - Nos contratos cujo tomador de serviço fornecer refeição em refeitório próprio ou terceirizado, desde que tenha
autorização de funcionamento, a empresa fica desobrigada de fornecer o ticket refeição aos empregados do
respectivo contrato, devendo a empresa informar ao sindicato dos empregados os tomadores de serviço que
oferecem esse benefício.

 – Os benefícios referentes às despesas ou as ajudas ao empregado relativas às refeições, em espécie, bem como
o fornecimento, a empresa fica proibida de considerar como compreendidas no salário como remuneração,
complementação ou para retribuir o trabalho, terão caráter indenizatório e ressarcimento dos custos do empregado
no local, para a prestação dos serviços, não incidindo assim, recolhimento previdenciário nem encargos trabalhistas
(art. 214, I, do Decreto nº 3048/99 e art. 458, caput e parágrafo primeiro da CLT, que determina a integração quando
o pagamento se refere à retribuição do trabalho)

 
AUXÍLIO TRANSPORTE 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - TRANSPORTE DO EMPREGADO DA RESERVA TÉCNICA 
 

 Ao pessoal da “Reserva Técnica” ou apoio, isto é, aqueles que ficam à disposição da empresa para cobertura de
eventuais faltas em qualquer posto de serviços, são assegurados o transporte, no itinerário compreendido entre a
sede da empresa e o local de serviço para onde for designado.

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VALE TRANSPORTE 
 

Na forma da legislação vigente, fica estabelecida a obrigatoriedade do fornecimento de vale-transporte a todos os
empregados abrangidos por esta Convenção, inclusive no deslocamento para o almoço, se for o caso.

 O vale-transporte será fornecido na Sede da Empresa ou no Posto de Serviço, quando o profissional for diarista.

A ajuda de custo em dinheiro como ressarcimento das despesas de deslocamento trabalho e retorno, será
indenizatória, ficando proibido à empresa considerar no pagamento do salário ou descontar como retribuição do
trabalho, não integrando o salário conforme previsão do parágrafo segundo do art. 458 da CLT, sendo aplicável o
art. 214, I, e parágrafo 9º, V, alínea m do Decreto nº 3.048/99.

 
AUXÍLIO SAÚDE 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - PLANO DE SAUDE 
 

- As empresas signatárias do presente instrumento concederão, mensalmente, aos seus empregados, plano de
saúde a partir dos novos contratos firmados após a homologação da Convenção Coletiva de Trabalho o qual passou
a vigorar em 2020, bem como concederão plano odontológico a partir dos novos contratos firmados após a
homologação da Convenção Coletiva de Trabalho que vigorará em 2021.
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 -O custeio dos empregadores não poderá ultrapassar o limite de 3,80% (três vírgula oitenta por cento) do salário
base do trabalhador.

-O beneficio aqui disposto não terá natureza salarial e não se integra ao contrato de trabalho para nenhum efeito,
sendo a adesão opcional para o trabalhador.

- O referido benefício far-se-á contemplado aos contratos firmados a partir da assinatura da Convenção Coletiva de
Trabalho de 2021 aos contratos privados e contratos públicos frutos de processos licitatórios pelas empresas, a fim
de que se faça garantido o cumprimento do referido benefício.

- Caso o trabalhador seja transferido de um contrato contemplado para outro ainda não contemplado, perderá o
benefício de imediato. O benefício só será concedido aos trabalhadores que estiverem ligados a contratos que
estejam expressamente contidos tal benefício.

 -A rescisão do contrato de trabalho implica no imediato desligamento do empregado dos planos de saúde e na
conseqüente desobrigação da empresa em mantê-lo posteriormente.

- As empresas não se responsabilizam financeiramente, de forma alguma, por dependentes de seus empregados
que queiram ingressar, nesta qualidade, em referidos planos de saúde. No entanto, acaso autorizados por seus
empregados, as empresas poderão descontar dos salários dos mesmos, os valores referidos aos planos preditos de
seus dependentes devidamente inscritos, para repasse ás empresas prestadoras dos respectivos serviços mediante
folha em anexo.

-O benefício tratado nesta cláusula não possui natureza salarial, não se incorporando à remuneração, nem se
constituindo em base de incidência para cálculo do INSS e FGTS ou composição de verbas de cunho rescisório.

- Para fins do beneficio dos planos de saúde, ora tratados, a perda dos benefícios, pelo empregado, e a
conseqüente desobrigação da empresa diante de ambos dar-se-á após o 100º (centésimo) dia de afastamento, a
exceção dos casos de acidente de trabalho; neoplasia maligna; cardiopatia grave; nefropatia grave; hepatopatia
grave; estar em curso de período gestacional ou em gozo de licença-maternidade casos em que os benefícios se
estenderão por 180 dias.

-Nas situações de afastamento do empregado do labor, o pagamento pertinente aos seus dependentes
eventualmente inscritos, o qual não mais poderá ser objeto de desconto em folha de pagamento de sua
empregadora, será realizado diretamente pelo primeiro junto à administradora do plano de saúde vigente, acaso
optem pela manutenção de tal benefício. Tal regramento fica valido a partir do primeiro dia de afastamento
empregado titular.

- O retorno do empregado ao trabalho, precedido dos procedimentos legais exigidos implicará na readmissão dele
nos planos de saúde.

- Sempre que solicitada pelo Sindicato profissional, as empresas deverão fornecer a relação atualizada de seus
empregados inscritos em referido plano de saúde.

- Eventuais alterações de preço e condições junto a operadora de plano de saúde, será promovida
concomitantemente com a data-base da categoria profissional, e, somente serão concretizadas com a anuência do
Sindicato Obreiro, que atuará na condição de interveniente.

- O beneficio aqui disposto não tem natureza salarial e não se integra ao contrato de trabalho para nenhum efeito.

-As empresas deverão compor em suas planilhas de preço, os custos com o plano de saúde e plano odontológico, a
serem repassados para os tomadores de serviços, com base na responsabilidade subsidiária, onde a empresa
tomadora do serviço responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas dos trabalhadores terceirizados,
referente ao período da prestação dos serviços em suas dependências, fixando também a responsabilidade
secundária, medida já adota pela jurisprundência do tst 10, §7º, com base na lei 6.019/1974.

- É de responsabilidade da empresa contratante, garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos
trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou em locais por ela designado.

 

 

 

 

 
AUXÍLIO MORTE/FUNERAL 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - AUXILIO FUNERAL 
 

As empresas concederão auxílio funeral, no valor do piso da categoria a que pertença o trabalhador abrangido por
esta Convenção, a (o) viúva (o) ou companheira (o) do empregado (a) com mais de cinco (cinco) meses de
empresa, podendo esse valor ser em bens, a critério do (a) beneficiário (a).

 
SEGURO DE VIDA 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - SEGURO DE VIDA 
 

As empresas farão em prol dos seus empregados contrato de seguro de vida em grupo, cuja apólice será no valor
correspondente a 15 (quinze) vezes o salário base do trabalhador, pago pela empresa seguradora aos respectivos
beneficiários, nas situações de morte natural e acidental ou ainda em situações de invalidez permanente.

Será descontado o valor simbólico de 1% do premio do seguro da remuneração do trabalhador, referente ao seguro
de vida em grupo, esse desconto não poderá ultrapassar o valor de R$ 0,10 (dez centavos de reais) por funcionário.

 

 
OUTROS AUXÍLIOS 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - CESTA BÁSICA 
 

As empresas signatárias do presente instrumento concederão aos seus empregados cesta-básica até o décimo
quinto dia do mês subseqüente, no valor mínimo de R$: 101,00 (cem e um reais).

§ Primeiro – O empregado que tiver faltas no período de apuração terá o direito ao benefício proporcionalmente,
considerando a média de 30 dias trabalhados para pagamento integral, ficando assegurado o referido benefício para
as ausências justificadas por atestado médico. Cada falta sem justificativa corresponderá a 1/30 avos de desconto
no valor da cesta básica.

§ Segundo – O benefício tratado nesta cláusula não possui natureza salarial, não se incorporando à remuneração,
nem se constituindo em base de incidência para cálculo do INSS e FGTS ou composição de verbas de cunho
rescisória.

 

 
 

CONTRATO DE TRABALHO – ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDADES 
DESLIGAMENTO/DEMISSÃO 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - HOMOLOGAÇÃO E QUITAÇÃO DE RESCISÃO 
 

-As homologações das rescisões de contratos individuais de trabalho, superiores a um (1) ano, serão feitas perante
esta entidade sindical, em sua sede administrativa, sub-sedes ou representações regionais regularmente instaladas,
devendo as empresas apresentar, por ocasião da homologação, a documentação exigida em lei.

- Caso haja oposição expressa por parte do empregado, a homologação da Rescisão de seu Contrato de Trabalho
poderá ser realizada diretamente com a empresa.

-As homologações deverão ocorrer no prazo não superior a 10 (dez) dias, contado da data da notificação da
demissão, nos horários das 8: as 12: das 14: as 17: horas.

 

 
OUTROS GRUPOS ESPECÍFICOS 
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - CARTA DE RECOMENDAÇÃO A DEMITIDOS 
 

Em havendo demissão sem justa causa, as empresas fornecerão aos empregados, carta de recomendação, na qual
conste o período em que trabalhou na empresa e sua conduta.

 
 

RELAÇÕES DE TRABALHO – CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE
PESSOAL E ESTABILIDADES 

ESTABILIDADE GERAL 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - ESTABILIDADE 
 

Ao empregado com 01 (um) ano de efetivo serviço na empresa, após a cessação do benefício previdenciário, será
garantida a estabilidade de 30 (trinta) dias, contados a partir do término do benefício.

 
ESTABILIDADE APOSENTADORIA 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - APOSENTADORIA GARANTIDA 
 

Aos empregados que comprovadamente estiverem, no máximo, há 12 (doze) meses do direito de aquisição de
aposentadoria, fica assegurada a garantia do emprego durante o período que faltar para completar o referido tempo.

- O contrato de trabalho desses empregados somente poderá ser rescindido por mútuo acordo entre empregado e
empregador ou por pedido de demissão, ambos com assistência do Sindicato laboral ou, ainda, nos casos em que
for verificada a ocorrência de falta grave.

- Para adquirir o benefício acima referido, o empregado deverá obrigatoriamente comunicar, por escrito, ao seu
respectivo empregador, quando estiver faltando 24 (vinte e quatro) meses para o tempo de aquisição, apresentando
para tanto documento oficial emitido pelo INSS, atestando o tempo, seja integral ou proporcional.

- Se o empregado for dispensado, quer por aviso prévio trabalhado, quer por aviso prévio indenizado, terá o prazo
de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da ciência do aviso, para comunicar, por escrito, ao seu respectivo
empregador que faz jus ao direito a estabilidade, apresentando para tanto documento oficial emitido pelo INSS, sob
pena de não poder suscitar a nulidade do aviso prévio e consequentemente a perda da garantia prevista no caput
da cláusula.

 
 

JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS 
INTERVALOS PARA DESCANSO 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA INTRAJORNADA 
 

Fica convencionado que na impossibilidade do empregador conceder, integralmente, ao trabalhador, o horário do
intervalo intrajornada, ficará obrigado a indenizar 30 (trinta) minutos do intervalo intrajornada com o acréscimo de
50% (cinquenta) sobre o valor da hora normal acrescido dos seus consectários legais nos moldes previstos na Lei
13.467/2017, sendo o mesmo de caráter indenizatório.

 
CONTROLE DA JORNADA 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - JORNADA DE TRABALHO 
 

Para os trabalhadores abrangidos por esta convenção, são válidos somente a jornada do diarista de 44 horas e os
regimes de jornadas padrão de revezamento de 12x36, estabelecidos nesta convenção conforme a legislação,
sendo que quaisquer outros tipos de jornada de trabalho somente serão válidos mediante acordo coletivo ou
convenção coletiva.
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O registro da jornada de trabalho será feito individualmente e seu controle ficará na empresa ou no posto em que o
serviço é realizado, prevalecendo à regra que melhor satisfizer a viabilidade operacional.

 Fica garantido aos empregados o acesso aos dados constantes do seu cartão de ponto.

 
FALTAS 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - ABONO DE FALTA DO ESTUDANTE 
 

Desde que pré-avisadas, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, as empresas liberarão seus
empregados estudantes ou vestibulandos para a realização de provas.

 

 
 

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR 
ACEITAÇÃO DE ATESTADOS MÉDICOS 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - ATESTADO MÉDICO/ ODONTOLÓGICO 
 

As empresas aceitarão os atestados médicos emitidos pelo INSS e seus conveniados, ou pelo sistema único de
saúde SUS bem como os emitidos pelos serviços médicos/odontológicos do Sindicato e seus conveniados, em
papel timbrado da instituição com CID e identificação do médico.

 
PRIMEIROS SOCORROS 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - PRIMEIROS SOCORROS 
 

As empresas manterão estojos contendo medicamentos necessários ao atendimento de primeiros socorros, nos
veículos de fiscalização e nos postos de serviços com 10 (dez) ou mais empregados, ficando o estojo na
responsabilidade do encarregado do serviço.

 
 

RELAÇÕES SINDICAIS 
LIBERAÇÃO DE EMPREGADOS PARA ATIVIDADES SINDICAIS 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - LIBERAÇÃO DE DIRIGENTE SINDICAL 
 

Até o limite de 08 (oito) empregados no total e o máximo de 01(um) por empresa, estas com mais de 80 (oitenta)
trabalhadores, liberarão dirigentes do Sindicato, de livre escolha deste, para o exercício exclusivo de atividade
sindical, sem prejuízo da sua remuneração mensal e obrigações sociais.

 
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - FORTALECIMENTO SINDICAL 
 

- Fica Convencionado, nos exatos termos do artigo 545 e seu parágrafo único da CLT, aprovada e autorizada em
Assembléia Geral Ordinária realizada no dia 04 de setembro de 2020, que os empregadores descontarão
mensalmente de todos os empregados associados e sindicalizados beneficiados por esta Convenção Coletiva de
Trabalho o valor correspondente a 2% (dois por cento) do salário base da categoria e efetuarão o recolhimento ao
sindicato obreiro até o 10º dia do mês correspondente ao referido desconto. Sendo que:

a)      Excluem-se deste pagamento os empregados que contribuem para categorias diferenciadas;
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b)     A empresa ficará isenta de qualquer responsabilidade ou eventual ação trabalhista ou civil, que o trabalhador
venha ingressar junto à Justiça do Trabalho ou Procuradoria do Trabalho, ficando o Sindicato Laboral com a
responsabilidade de negociar com o trabalhador que vier questionar o devido desconto nesta jurisdição;

c)      O Sindicato Laboral igualmente se responsabilizará junto à Superintendência Regional do Trabalho em caso
de autuações administrativas nas quais as empresas vieram a responder;

d)     Aos integrantes da categoria profissional será permitida a manifestação de oposição diretamente ao sindicato
ao desconto, ate o 15º (décimo quinto) dia após o primeiro desconto. O trabalhador deverá apresentar no
SINDICATO requerimento impresso e assinado pelo mesmo, para que possa ser excluído do referido desconto;

e)      Durante a vigência desta CCT, os empregados farão oposição ao desconto uma única vez. Para os
empregados que comprovadamente estejam em gozo de férias ou estejam em outra localidade (transferidos)
durante o período de Oposição, será permitida a manifestação de oposição, após 15 (quinze) dias úteis do mês
seguinte ao retorno das férias ou da condição de transferidos, devendo fazê-lo diretamente ao Sindicato profissional
da categoria;

f)       O Sindicato dos trabalhadores deverá enviar às empresas a relação nominal dos funcionários que opuserem
ao desconto, que deverá se fazer acompanhar da segunda via do requerimento de oposição.

Parágrafo Primeiro - Considerando que, as informações prestadas efetivação das cláusulas desta Convenção
Coletiva de Trabalho é de atribuição e responsabilidade de natureza legal do Sindicato Obreiro, na hipótese de
ações ou procedimentos administrativos ou judiciais instaurados em face do Sindicato das Empresas e ou empresas
abrangidas pela CCT, pelos trabalhadores ou empregados, o Sindicato Obreiro assume total responsabilidade pelas
informações prestadas e danos, assumindo integralmente o polo passivo de quaisquer demandas ou ações se
fazendo excluídas as empresas de quais responsabilidades de natureza civil, administrativo e trabalhista, junto ao
Ministério Público do Trabalho, Superintendência Regional do Trabalho ou Poder Judiciário com fundamento do Art.
545 da CLT.

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - DESCONTO ASSISTENCIAL 
 

- Conforme a Assembléia Geral Ordinária, realizada no dia 04 de setembro de 2020 na Sede do SINDICATO DOS
VIGIAS, PORTEIROS, FISCAIS similares DE EMPRESAS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS, HOTÉIS, MOTÉIS,
POUSADAS, BARES, RESTAURANTES, LANCHONETES, CONDOMÍNIOS, RESIDÊNCIAS E ENTIDADES
SINDICAIS E AFINS DO ESTADO DO MARANHÃO, á Rua do Alecrim, n° 546 – Centro, as empresas procederão
ao desconto dos empregados sindicalizados ou não que tenham autorizado prévia e expressamente o seu desconto
de forma individual junto à sua respectiva empresa nos moldes previstos na Lei 13.467/2017, para fazer frente às
despesas da campanha salarial do ano de 2021 valores correspondente a um dia de trabalho, de uma e única vez
tomando-se por base o salário do primeiro pagamento referente à Data-Base 2021/2021, feito a partir desta
Convenção, desde que haja ganho real nos salários da categoria quando da homologação desta CCT, e efetuarão o
recolhimento, junto à tesouraria do SINDICATO DOS VIGIAS, PORTEIROS, FISCAIS E SIMILARES DE
EMPRESAS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS, HOTÉIS, MOTÉIS, POUSADAS, BARES, RESTAURANTES,
LANCHONETES, CONDOMÍNIOS, RESIDÊNCIAS E ENTIDADES SINDICAIS E AFINS DO ESTADO DO
MARANHÃO, até o 10º dia do mês do referido desconto.

  - Excluem-se deste pagamento os empregados que contribuem para categorias diferenciadas.

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES 
 

Decorrido o prazo previsto nas cláusulas 27 e 28 acima, e não havendo o recolhimento das contribuições
descontadas dos empregados associados, incidirá sobre o valor devido multa de 10% e juros de mora de 1% (um
por cento) ao mês.

 

 

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - DESCONTO NEGOCIAL PATRONAL 
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Conforme Assembléia Geral Ordinária, realizada no dia 12 de dezembro de 2020, na Sede do SEAC-MA, na
Avenida dos Holandeses, sala 509 e 510, Edifício Tech Office, Ponta D´Areia, nesta cidade de São Luís, Capital do
Estado do Maranhão, por decisão unânime ficou determinado que, para fazer frente às despesas com as
negociações da campanha salarial 2021/2021 pleiteada pelo Sindicato Obreiro, as empresas que compõem a
categoria patronal no Estado do Maranhão deverão recolher à tesouraria deste sindicato o valor equivalente a um
salário mínimo, o que deverá ser feito até o dia 30 de junho de 2021.

 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - DIA DO TRABALHADOR 
 

Fica Assegurado que no dia 09 de junho de cada ano será comemorado o dia do Vigia e do Porteiro, de acordo com
a Lei nº 015/2015.

 

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - QUADRO DE HORÁRIO 
 

Será permitida a fixação de editais, avisos e notícias sindical, em quadro ou local próprio e de fácil acesso, nas
dependências das empresas, vedada à divulgação de matéria político-partidária ou ofensiva a quem quer que seja.

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - DESCONTO 
 

Ao empregador é vedado efetuar descontos nos salários de seus empregados, salvo os especificados por Lei, por
Convenção Coletiva de Trabalho ou determinados por via judicial. Em casos de danos causados pelo empregado a
bens da empresa, de clientes e ou de terceiros, o desconto será permitido enquanto perdurar o contrato de trabalho,
até o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração do empregado.

 O SINDICATO DOS VIGIAS, PORTEIROS, FISCAIS E SIMILARES DE EMPRESAS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS,
HOTÉIS, MOTÉIS, POUSADAS, BARES, RESTAURANTES, LANCHONETES, CONDOMÍNIOS, RESIDÊNCIAS E
ENTIDADES SINDICAIS E AFINS DO ESTADO DO MARANHÃO manterá com Empresas de Gás, Supermercados,
Farmácias, Laboratório, Plano Odontológico e outros, o qual terá como finalidade a compra de produtos e serviços,
que serão de responsabilidade do trabalhador quando do pagamento do produto que por ventura venha ser utilizado
pelos membros da categoria profissional sindicalizados, para posterior pagamento, mais precisamente quando do
salário do mês sem acréscimo ou taxas.

A concessão do beneficio do item 20.2 estará limitada a 30% (trinta por cento) do salário base, entendendo-se o
mencionado limite para as empresas convencionadas, ou seja, uma única ou no somatório das empresas
conveniadas.

 Os ajustes e condições acima estipuladas far-se-ão cumpridas, por todas as empresas do sistema, imediatamente
após a assinatura da presente convenção coletiva de trabalho a viger de 1º de janeiro de 2021.

 

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - DEVERES DO EMPREGADOR 
 

- São deveres e obrigações do empregador:

a) Fornecer gratuitamente aos empregados uniformes completos, na cota mínima de 03 (três) por ano;

b) Comunicar aos empregados por escrito, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, as mudanças de
locais de trabalho.
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - DEVERES DOS EMPREGADOS 
 

- São deveres e obrigações dos empregados, além dos previstos na legislação em vigor:

a)   Comparecer ao local de trabalho na hora designada para início de sua jornada de trabalho, devidamente
uniformizado;

b)   Manter a boa aparência e conservar em condições de uso uniformes e equipamentos fornecidos pelo
empregador;

c) Indenizar o empregador pela perda, extravio ou descaminho de materiais da empresa, conforme o termo da lei
em vigor.

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS 
 

As atividades profissionais, envolvida na presente Convenção coletiva de trabalho são as seguintes:

a – VIGIA – profissional que exerce a vigilância nas dependências comuns dos condomínios e empresas de um
modo geral, dando boa ordem e respeito entre os visitantes e controla a entrada e saída, dando informações
previamente para contatos de terceiros.

b –PORTEIROS – profissional de bom nível e fácil comunicação, que presta serviços em portarias dando
informações, conduzindo visitantes identificando-os previamente, para contatos com terceiros.

c - FISCAL - profissional que supervisiona, coordena e fiscaliza todas as atividades e tarefas executadas pelas
empresas.

  d - AGENTE OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOSEM      CONDOMÍNIO - profissional que exerce a função
de jardinagem, recolhimento de resíduos comum e limpeza de escadas e elevadores e etc.

 
DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS DESTA
CONVENÇÃO 
 

-O descumprimento de qualquer uma das cláusulas desta Convenção, o infrator pagará multa equivalente a 5
(cinco) salários mínimos, cujo valor será revertido em favor da Entidade de Classe. Em caso de reincidência esse
valor será cobrado em dobro.

 - Para a aplicabilidade do caput, fica convencionado que a parte interessada na cobrança da referida penalidade
pecuniária, deverá obrigatoriamente notificar a outra, tida como infratora, por escrito, indicando especificamente a
cláusula convencional descumprida, sob pena de inépcia.

  - Fica, desde logo, assinado o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da notificação, para a parte
tida como infratora sanar o fato gerador da penalidade. Dentro do prazo, deve a parte notificada, comunicar a parte
notificante, o saneamento do fato gerador da penalidade ou apresentar justificativa sobre a negativa da existência
da infração.

 

 
RENOVAÇÃO/RESCISÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - DIVERGÊNCIA 
 

Os casos omissos e as divergências que surgirem serão dirimidas de comum acordo entre as partes convenentes,
mediante manifestação da Superintendência Regional do Trabalho ou da Justiça do Trabalho quando provocadas.
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - RESOLUÇÃO DE CONFLITOS PARA CONVENÇÃO COLETIVA DE
TRABALHO 
 

– Todas as controvérsias originadas com a presente Convenção Coletiva de Trabalho serão submetidas a mediação,
nos termos do que dispõe o regulamento de Mediação de Arbitragem do Tribunal Arbitral e Mediação e Justiça do
Estado do Maranhão.

– Não sendo o conflito resolvido por mediação, nos casos em que o trabalhador faça a opção ou aceite
expressamente a arbitragem como forma definitiva de resolução de conflitos, fica eleita o TJAEM-MA de Mediação e
Arbitragem Empresarial do Maranhão, para administrar, nos termos do que dispõe o seu regulamento, a Arbitragem.
A sede do procedimento está localizada na Rua do Alecrim, nº 546, sala 01, anexo 04, Centro, São Luis/MA.

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - RENOVAÇÃO 
 

Não estando concluídos os trabalhos de sua renovação, a presente Convenção fica automaticamente
prorrogada por 120 dias para todos os efeitos legais e jurídicos, em todo o seu teor, nos termos do art. 615
da CLT.

Assim, estando às partes devidamente ajustadas, por seus presidentes, assinam a presente Convenção Coletiva de
Trabalho, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, sem emendas ou rasuras.

     

 

 

 
 

 
 

JOSE DOS SANTOS BATISTA 
PRESIDENTE 

SINDICATO DOS VIGIAS, PORTEIROS E FISCAIS DO ESTADO DO MARANHAO - SINDVIGIAS/MA 
 
 
 

JOSE WILLIAM CAMARA RIBEIRO 
PRESIDENTE 

SIND DAS EMP DE ASEIO E CONSERVACAO DO ESTADO DO MA 
 

 
ANEXOS

ANEXO I - ATA DE NEGOCIAÇÃO SALARIAL
 

Anexo (PDF)

 
    A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério da Economia na
Internet, no endereço http://www.mte.gov.br. 
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SINDICATO DOS TRABALHAD. DE EMPRE. DE ASSEIO E CONSER. LIMP. PUB. EDIFI. COND. RES.
COMER. MISTOS E LAVAND. DO EST. DO MA EXCETO O MUN. DE SAO LUIS, CNPJ n.
14.294.492/0001-80, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). MANOEL PAULINO DOS
INOCENTES MARTINS;
 
E 
 
SIND DAS EMP DE ASEIO E CONSERVACAO DO ESTADO DO MA, CNPJ n. 06.991.483/0001-10, neste
ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOSE WILLIAM CAMARA RIBEIRO;
 
celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho
previstas nas cláusulas seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE 
 
As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º de janeiro de
2021 a 31 de dezembro de 2021 e a data-base da categoria em 01º de janeiro. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA 
 
A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) Todos os empregados que
integram as categorias de asseio e conservação; Zelador, Servente, Servente de limpeza, Ofice-boy,
Copeiro, Carregador, Contínuo, Aux. de Serviços Gerais, Aux. de Estacionamento de Veículos,
Auxiliar de Limpeza Industrial, Cuidadora, Jardineiro, Piscineiro, Operador de Roçadeira, Auxiliar de
Arquivos e Almoxarifado, Encarregado de Serviços Gerais, Comissário de Bordos/Estação, Emitente
de Passagem, Moto-boy, Líder de Serviços, Telefonista, Ascensorista, Técnico de Som, Auxiliar de
Apoio Administrativo, Operador de Maquina Reprográfica, Agente Administrativo Nível I e II,/ Técnico
Administrativo nível II, Fiscal de Bordo/Estação, Agente Operacional de Condomínio,
Recepcionista/Atendente, Supervisor de Bordo/Estação, Supervisor de Serviços Gerais Fiscal de
Serviços e Técnico de Segurança do Trabalho, com abrangência territorial em Açailândia/MA, Afonso
Cunha/MA, Água Doce do Maranhão/MA, Alcântara/MA, Aldeias Altas/MA, Altamira do Maranhão/MA,
Alto Alegre do Maranhão/MA, Alto Alegre do Pindaré/MA, Alto Parnaíba/MA, Amapá do
Maranhão/MA, Amarante do Maranhão/MA, Anajatuba/MA, Anapurus/MA, Apicum-Açu/MA,
Araguanã/MA, Araioses/MA, Arame/MA, Arari/MA, Axixá/MA, Bacabal/MA, Bacabeira/MA, Bacuri/MA,
Bacurituba/MA, Balsas/MA, Barão de Grajaú/MA, Barra do Corda/MA, Barreirinhas/MA, Bela Vista do
Maranhão/MA, Belágua/MA, Benedito Leite/MA, Bequimão/MA, Bernardo do Mearim/MA, Boa Vista do
Gurupi/MA, Bom Jardim/MA, Bom Jesus das Selvas/MA, Bom Lugar/MA, Brejo de Areia/MA,
Brejo/MA, Buriti Bravo/MA, Buriti/MA, Buriticupu/MA, Buritirana/MA, Cachoeira Grande/MA,
Cajapió/MA, Cajari/MA, Campestre do Maranhão/MA, Cândido Mendes/MA, Cantanhede/MA, Capinzal
do Norte/MA, Carolina/MA, Carutapera/MA, Caxias/MA, Cedral/MA, Central do Maranhão/MA, Centro
do Guilherme/MA, Centro Novo do Maranhão/MA, Chapadinha/MA, Cidelândia/MA, Codó/MA, Coelho
Neto/MA, Colinas/MA, Conceição do Lago-Açu/MA, Coroatá/MA, Cururupu/MA, Davinópolis/MA, Dom
Pedro/MA, Duque Bacelar/MA, Esperantinópolis/MA, Estreito/MA, Feira Nova do Maranhão/MA,
Fernando Falcão/MA, Formosa da Serra Negra/MA, Fortaleza dos Nogueiras/MA, Fortuna/MA,
Godofredo Viana/MA, Gonçalves Dias/MA, Governador Archer/MA, Governador Edison Lobão/MA,
Governador Eugênio Barros/MA, Governador Luiz Rocha/MA, Governador Newton Bello/MA,
Governador Nunes Freire/MA, Graça Aranha/MA, Grajaú/MA, Guimarães/MA, Humberto de
Campos/MA, Icatu/MA, Igarapé do Meio/MA, Igarapé Grande/MA, Imperatriz/MA, Itaipava do
Grajaú/MA, Itapecuru Mirim/MA, Itinga do Maranhão/MA, Jatobá/MA, Jenipapo dos Vieiras/MA, João
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Lisboa/MA, Joselândia/MA, Junco do Maranhão/MA, Lago da Pedra/MA, Lago do Junco/MA, Lago
dos Rodrigues/MA, Lago Verde/MA, Lagoa do Mato/MA, Lagoa Grande do Maranhão/MA, Lajeado
Novo/MA, Lima Campos/MA, Loreto/MA, Luís Domingues/MA, Magalhães de Almeida/MA,
Maracaçumé/MA, Marajá do Sena/MA, Maranhãozinho/MA, Mata Roma/MA, Matinha/MA, Matões do
Norte/MA, Matões/MA, Milagres do Maranhão/MA, Mirador/MA, Miranda do Norte/MA, Mirinzal/MA,
Monção/MA, Montes Altos/MA, Morros/MA, Nina Rodrigues/MA, Nova Colinas/MA, Nova Iorque/MA,
Nova Olinda do Maranhão/MA, Olho d'Água das Cunhãs/MA, Olinda Nova do Maranhão/MA, Paço do
Lumiar/MA, Palmeirândia/MA, Paraibano/MA, Parnarama/MA, Passagem Franca/MA, Pastos
Bons/MA, Paulino Neves/MA, Paulo Ramos/MA, Pedreiras/MA, Pedro do Rosário/MA, Penalva/MA,
Peri Mirim/MA, Peritoró/MA, Pindaré-Mirim/MA, Pinheiro/MA, Pio XII/MA, Pirapemas/MA, Poção de
Pedras/MA, Porto Franco/MA, Porto Rico do Maranhão/MA, Presidente Dutra/MA, Presidente
Juscelino/MA, Presidente Médici/MA, Presidente Sarney/MA, Presidente Vargas/MA, Primeira
Cruz/MA, Raposa/MA, Riachão/MA, Ribamar Fiquene/MA, Rosário/MA, Sambaíba/MA, Santa Filomena
do Maranhão/MA, Santa Helena/MA, Santa Inês/MA, Santa Luzia do Paruá/MA, Santa Luzia/MA, Santa
Quitéria do Maranhão/MA, Santa Rita/MA, Santana do Maranhão/MA, Santo Amaro do Maranhão/MA,
Santo Antônio dos Lopes/MA, São Benedito do Rio Preto/MA, São Bento/MA, São Bernardo/MA, São
Domingos do Azeitão/MA, São Domingos do Maranhão/MA, São Félix de Balsas/MA, São Francisco
do Brejão/MA, São Francisco do Maranhão/MA, São João Batista/MA, São João do Carú/MA, São
João do Paraíso/MA, São João do Soter/MA, São João dos Patos/MA, São José de Ribamar/MA, São
José dos Basílios/MA, São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, São Mateus do Maranhão/MA, São Pedro
da Água Branca/MA, São Pedro dos Crentes/MA, São Raimundo das Mangabeiras/MA, São
Raimundo do Doca Bezerra/MA, São Roberto/MA, São Vicente Ferrer/MA, Satubinha/MA, Senador
Alexandre Costa/MA, Senador La Rocque/MA, Serrano do Maranhão/MA, Sítio Novo/MA, Sucupira do
Norte/MA, Sucupira do Riachão/MA, Tasso Fragoso/MA, Timbiras/MA, Timon/MA, Trizidela do
Vale/MA, Tufilândia/MA, Tuntum/MA, Turiaçu/MA, Turilândia/MA, Tutóia/MA, Urbano Santos/MA,
Vargem Grande/MA, Viana/MA, Vila Nova dos Martírios/MA, Vitória do Mearim/MA, Vitorino Freire/MA
e Zé Doca/MA. 

 
SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO 

REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - SALÁRIOS 
 

As empresas de Asseio e Conservação concederão reajuste salarial no percentual de 5% (cinco por cento)
para todos os empregados que integram as categorias de asseio e conservação; Zelador, Servente,
Servente de limpeza, Ofice-boy, Copeiro, Carregador, Contínuo, Aux. de Serviços Gerais, Aux. de
Estacionamento de Veículos, Auxiliar de Limpeza Industrial, Cuidadora, Jardineiro, Piscineiro, Operador de
Roçadeira, Auxiliar de Arquivos e Almoxarifado, Encarregado de Serviços Gerais, Comissário de
Bordos/Estação, Emitente de Passagem, Moto-boy, Líder de Serviços, Telefonista, Ascensorista, Técnico de
Som, Auxiliar de Apoio Administrativo, Operador de Maquina Reprográfica, Agente Administrativo Nível I e
II,/ Técnico Administrativo nível II, Fiscal de Bordo/Estação, Agente Operacional de Condomínio,
Recepcionista/Atendente, Supervisor de Bordo/Estação, Supervisor de Serviços Gerais Fiscal de Serviços e
Técnico de Segurança do Trabalho.

 
 
CLÁUSULA QUARTA - TABELA SALARIAL 
 

4.1- A partir de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021 os pisos salariais das categorias
profissionais abrangidas por esta Convenção Coletiva de Trabalho, serão os seguintes:

TABELA SALARIAL
CATEGORIAS Reajuste de

5,00%
a) Zelador/Servente/Servente de Limpeza, Aux. de Serviços
Gerais, Aux. de Estacionamento e Estacionamento de
veículos/Cuidador(a) /Empacotador /Auxiliar de limpeza
industrial/Servente de Bordo e Estação/ Office-boy
/Copeiro(a)/Carregador/Contínuo.

1.111,77
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b) Jardineiro e Piscineiro. 1.129,72
c) Operador de Roçadeira. 1.129,72
d) Auxiliar de Arquivo e Almoxarifado. 1.153,47
e ) Encarregado de Serviços Gerais. 1.490,29
f) Comissário de Bordo/Estação. 1.175,52
g) Emitente de passagem. 1.153,79
h) Moto-Boy. 1.195,38
I) Líder de Serviços. 1.221,86
j) Telefonista, Técnico de som, Acessorista. 1.186,55
k) Auxiliar de apoio Administrativo, Op. de Máquina
Reprográfico. 1.212,02
m) Agente Administrativo Nível Ie II/Tecnico Administrativo
Nivel II. 1.329,22
n) Fiscal de Bordo/Estação. 1.251,19
o) Agente operacional de condomínio. 1.274,42
p) Recepcionista/Atendente. 1.329,22
q) Supervisor de Bordo/Estação. 1.652,30
r) Supervisor de serviços Gerais. 1.652,30
s) Fiscal de Serviços. 1.673,94
t) Técnico de Segurança do Trabalho. 1.829,45

4.2 - Fica assegurado aos profissionais alocados em serviços cujo tomador autoriza salário com valores
superiores ao aqui previsto, a manutenção desse direito enquanto durar sua permanência em posto
contratante.

4.3- Não estão incluídos nos reajustes salariais os empregados que desempenham cargos administrativos,
de direção ou de confiança nas atividades meios das empresas, ou que não possuam nenhuma similitude
com os cargos da categoria profissional relacionadas na tabela salarial acima discriminada da convenção ou
ainda, se relacionadas, estejam sendo remunerados em valores acima do piso vigente no mês de
dezembro/2019, ficando, assim, as empresas livres e desembaraçadas para aplicar o reajuste salarial que
lhes convier, observadas as limitações de cada uma das empresas, não sendo, em absoluto, aplicados os
índices neste instrumento pactuado à integra, de forma obrigatória, mas por livre negociação entre as
partes.

4.4- Fica convencionado entre as partes signatárias do presente instrumento que as diferenças de salário,
ticket alimentação e cesta básica serão pagas pelas empresas aos empregados em 01 parcela até o quinto
dia útil do mês de abril.

 
DESCONTOS SALARIAIS 

 
CLÁUSULA QUINTA - DESCONTOS 
 

5.1- Ao empregador é vedado efetuar descontos nos salários de seus empregados, salvo os especificados
por Lei, por Convenção Coletiva de Trabalho ou determinados por via judicial. Em casos de danos causados
pelo empregado a bens da empresa, de clientes e ou de terceiros, o desconto será permitido enquanto
perdurar o contrato de trabalho, até o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração do empregado.

5.2- O SINTEAC manterá convênios com Empresas de Gás, Supermercados, Farmácias, Laboratório, Plano
Odontológico e outros, o qual terá como finalidade a compra de produtos e serviços, que serão de
responsabilidade do trabalhador quando do pagamento do produto que por ventura venha ser utilizado
pelos membros da categoria profissional sindicalizados, para posterior pagamento, mais precisamente
quando do salário do mês sem acréscimo ou taxas.

5.3- A concessão do beneficio do paragrafo acima, estará limitada a 30% (trinta por cento) do salário base,
entendendo-se o mencionado limite para as empresas convencionadas, ou seja, uma única ou no somatório
das empresas conveniadas.

5.4- Os ajustes e condições acima estipuladas far-se-ão cumpridas, por todas as empresas do sistema,
imediatamente após a assinatura da presente convenção coletiva de trabalho a viger de 1º de janeiro de
2021.
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OUTRAS NORMAS REFERENTES A SALÁRIOS, REAJUSTES, PAGAMENTOS E

CRITÉRIOS PARA CÁLCULO 
 
CLÁUSULA SEXTA - SALÁRIOS SUPERIORES AOS PISOS 
 

6.1- Os valores estipulados acima do piso salarial, por força do contrato celebrado por interposta empresa,
integrarão o salário no período correspondente ao exercício da função gratificada.

 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - COMPROVANTE DE PAGAMENTO 
 

7.1- As empresas ficam obrigadas a fornecer comprovante mensal de pagamento a seus empregados
(Contracheques e/ou Holerites), nos quais devem constar, especificamente, os valores do salário base,
demais verbas remuneratórias e ainda, os valores dos descontos efetuados.

 
 
CLÁUSULA OITAVA - SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO 
 

8.1- Se algum empregado substituir outro na função, perceberá a mesma remuneração do substituído,
enquanto perdurar a substituição.

 
 

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS 
ADICIONAL DE HORA-EXTRA 

 
CLÁUSULA NONA - HORAS EXTRAS 
 

9.1- O cálculo da hora extra, será efetuado dividindo-se a remuneração por 220 (duzentos e vinte) horas,
acrescido do adicional de 50% (cinquenta por cento) do valor da hora normal, e aos domingos e feriados e
em dias de folga 100% (cem por cento).

 
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 
 

10.1- Na hipótese de existência de insalubridade, devidamente comprovada através de perícia técnica,
aplicar-se-á sobre o salário percebido pelos trabalhadores do setor de limpeza e conservação, o percentual
adicional devido, de acordo com os ditames da legislação vigente.

 
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - VALE REFEIÇÃO 
 

11.1- A partir da vigência desta Convenção Coletiva de Trabalho todos os empregados diurnos e noturno,
elencados no item 4 desta convenção receberão tickets refeição por cada dia trabalhado, inclusive os
trabalhadores em gozo de benefício acidentário. Sendo que esse benefício, em nenhuma circunstância,
integrará o salário para qualquer efeito legal

11.2- O valor unitário do ticket refeição a ser fornecido é de R$ 19,00 (dezenove reais), cujo limite
correspondente aos números de dias trabalhados.
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11.3- As empresas que firmarem acordo de fornecimento de alimentação aos seus empregados com o
sindicato obreiro estão desobrigadas do fornecimento do ticket refeição.

11.4- Os benefícios referentes às despesas ou as ajudas ao empregado relativas às refeições, em espécie,
bem como o fornecimento, a empresa fica proibida de considerar como compreendidas no salário como
remuneração, complementação ou para retribuir o trabalho, terão caráter indenizatório e ressarcimento dos
custos do empregado no local, para a prestação dos serviços, não incidindo assim, recolhimento
previdenciário nem encargos trabalhistas (art. 214, I, do Decreto nº 3048/99 e art. 458, caput e parágrafo
primeiro da CLT, que determina a integração quando o pagamento se refere à retribuição do trabalho).

        

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CESTA BÁSICA 
 

12.1- As empresas signatárias do presente instrumento coletivo de trabalho concederão aos seus
empregados, elencados no item desta convenção, cesta-básica até o décimo quinto dia do mês
subseqüente, no valor mínimo de R$ 100,00 (cem reais).

12.2- O empregado que tiver faltas no período de apuração terá o direito ao benefício proporcionalmente,
considerando a média de 30 dias trabalhados para pagamento integral, ficando assegurado o referido
benefício para as ausências justificadas por atestado médico. Cada falta sem justificativa corresponderá a
1/30 avos de desconto no valor da cesta básica.

12.3- Fica ressalvado que o referido benefício tem sua obrigatoriedade de concessão aos empregados por
todas as empresas a partir de 1º de junho de 2013.

12.4- O benefício tratado nesta cláusula não possui natureza salarial, não se incorporando à remuneração,
nem se constituindo em base de incidência para cálculo do INSS e FGTS ou composição de verbas de
cunho rescisória.

 
AUXÍLIO TRANSPORTE 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VALE-TRANSPORTE 
 

13.1- Na forma da legislação vigente, fica estabelecida a obrigatoriedade do fornecimento de vale-transporte
a todos os empregados abrangidos por esta Convenção, inclusive no deslocamento para o almoço, se for o
caso.

13.2- O vale-transporte será fornecido na Sede da Empresa ou no Posto de Serviço, quando o profissional
for diarista.

13.3- A ajuda de custo em dinheiro como ressarcimento das despesas de deslocamento trabalho e retorno,
será indenizatória, ficando proibido à empresa considerar no pagamento do salário ou descontar como
retribuição do trabalho, não integrando o salário conforme previsão do parágrafo segundo do art. 458 da
CLT, sendo aplicável o art. 214, I, e parágrafo 9º, V, alínea m do Decreto nº 3.048/99.

13.4- Nos locais em que não for servido de transporte público regular, as empresas concederão, a título de
ajuda de custo, o mesmo valor pago no transporte da capital, sendo que deste valor será realizado o
desconto previsto na legislação.

13.5- O benefício anterior far-se-á contemplado aos contratos firmados a partir da assinatura e devida
homologação da Convenção Coletiva de Trabalho que vigerá em 2.020 aos contratos privados e contratos
públicos frutos de processos licitatórios pelas empresas, a fim de que se faça garantido o cumprimento do
referido benefício.

 

 
AUXÍLIO SAÚDE 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - PLANO DE SAÚDE 
 

14.1- As empresas signatárias do presente instrumento concederão, mensalmente, aos seus empregados,
plano de saúde a partir dos novos contratos firmados após a homologação da Convenção Coletiva de
Trabalho o qual passou a vigorar em 2020, bem como concederão plano odontológico a partir dos novos
contratos firmados após a homologação da Convenção Coletiva de Trabalho que vigorará em 2021.

14.2- O custeio dos empregadores não poderá ultrapassar o limite de 3,80% (três vírgula oitenta por cento)
do salário base do trabalhador.

14.3- O benefício aqui disposto não terá natureza salarial e não se integra ao contrato de trabalho para
nenhum efeito, sendo a adesão opcional para o trabalhador.

14.4- O referido benefício far-se-á contemplado aos contratos firmados a partir da assinatura da Convenção
Coletiva de Trabalho de 2020 aos contratos privados e contratos públicos frutos de processos licitatórios
pelas empresas, a fim de que se faça garantido o cumprimento do referido benefício.

14.5- Caso o trabalhador seja transferido de um contrato contemplado para outro ainda não contemplado,
perderá o benefício de imediato. O benefício só será concedido aos trabalhadores que estiverem ligados a
contratos que estejam expressamente contidos tal benefício.

14.6- A rescisão do contrato de trabalho implica no imediato desligamento do empregado dos planos de
saúde e na conseqüente desobrigação da empresa em mantê-lo posteriormente.

14.7- As empresas não se responsabilizam financeiramente, de forma alguma, por dependentes de seus
empregados que queiram ingressar, nesta qualidade, em referidos planos de saúde. No entanto, acaso
autorizados por seus empregados, as empresas poderão descontar dos salários dos mesmos, os valores
referidos aos planos preditos de seus dependentes devidamente inscritos, para repasse às empresas
prestadoras dos respectivos serviços mediante folha em anexo.

14.8- O benefício tratado nesta cláusula não possui natureza salarial, não se incorporando à remuneração,
nem se constituindo em base de incidência para cálculo do INSS e FGTS ou composição de verbas de
cunho rescisório.

14.9- Para fins do benefício dos planos de saúde, ora tratados, a perda dos benefícios, pelo empregado, e a
conseqüente desobrigação da empresa diante de ambos dar-se-á após o 100º (centésimo) dia de
afastamento, a exceção dos casos de acidente de trabalho; neoplasia maligna; cardiopatia grave; nefropatia
grave; hepatopatia grave; estar em curso de período gestacional ou em gozo de licença-maternidade casos
em que os benefícios se estenderão por 180 dias.

14.10- Nas situações de afastamento do empregado do labor, o pagamento pertinente aos seus
dependentes eventualmente inscritos, o qual não mais poderá ser objeto de desconto em folha de
pagamento de sua empregadora, será realizado diretamente pelo primeiro junto à administradora do plano
de saúde vigente, acaso optem pela manutenção de tal benefício. Tal regramento fica valido a partir do
primeiro dia de afastamento empregado titular.

14.11- O retorno do empregado ao trabalho, precedido dos procedimentos legais exigidos implicará na
readmissão dele nos planos de saúde.

14.12- Sempre que solicitada pelo Sindicato profissional, as empresas deverão fornecer a relação
atualizada de seus empregados inscritos em referido plano de saúde.

14.13- Eventuais alterações de preço e condições junto a operadora de plano de saúde, será promovida
concomitantemente com a data-base da categoria profissional, e somente serão concretizadas com a
anuência do Sindicato Obreiro, que atuará na condição de interveniente.

14.14- O benefício aqui disposto não tem natureza salarial e não se integra ao contrato de trabalho para
nenhum efeito.

14.15- As empresas deverão compor em suas planilhas de preço, os custos com o plano de saúde e plano
odontológico, a serem repassados para os tomadores de serviços, com base na responsabilidade
subsidiária, onde a empresa tomadora do serviço responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas
dos trabalhadores terceirizados, referente ao período da prestação dos serviços em suas dependências,
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fixando também a responsabilidade secundária, medida já adota pela jurisprudência do TST 10, §7º, com
base na lei 6.019/1974.

14.16- É de responsabilidade da empresa contratante, garantir as condições de segurança, higiene e
salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou em locais por ela
designado.

 
AUXÍLIO MORTE/FUNERAL 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - AUXÍLIO FUNERAL 
 

15.1- As empresas concederão auxílio funeral, no valor do piso da categoria a que pertença o trabalhador
abrangido por esta Convenção, a (o) viúva (o) ou companheira (o) do empregado (a) com mais de 5 (cinco)
meses de empresa, podendo esse valor ser em bens, a critério do(a) beneficiário(a).

 
SEGURO DE VIDA 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - SEGURO DE VIDA 
 

16.1- As empresas farão em prol dos seus empregados contrato de seguro de vida em grupo, cuja apólice
será no valor correspondente a 15 (quinze) vezes o salário base do trabalhador, pago pela empresa
seguradora aos respectivos beneficiários, nas situações de morte natural e acidental, acidente de trabalho
ou ainda em situações de invalidez permanente ou parcial.

16.2- Será descontado o valor simbólico de 1% do premio do seguro da remuneração do trabalhador,
referente ao seguro de vida em grupo, esse desconto não poderá ultrapassar o valor de R$ 0,10 (dez
centavos de reais) por funcionário.

16.3- A partir de 01° de janeiro de 2020, somente farão jus ao Seguro de Vida os empregados associados
ao SINTEAC/MA.

 
 

CONTRATO DE TRABALHO – ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDADES 
DESLIGAMENTO/DEMISSÃO 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - CARTA DE RECOMENDAÇÃO A DEMITIDOS 
 

17.1- Em havendo demissão sem justa causa, as empresas fornecerão aos empregados, carta de
recomendação, na qual conste o período em que trabalhou na empresa e sua conduta.

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - HOMOLOGAÇÃO E QUITAÇÃO DE RESCISÃO 
 

18.1- Os pedidos de demissão ou recibo de quitação da Rescisão Contratual dos empregados, a partir de
um ano de serviço, serão homologados no Sindicato Profissional. No ato da homologação far-se-á exigido
às empresas a comprovação da concessão da cesta básica nos moldes previstos no item 12 e seus
parágrafos da Convenção Coletiva em vigor, bem como os adicionais de hora-extra, insalubridade e
periculosidade, conforme o caso e demais documentos necessários para tal fim.

18.2- Quando o pagamento for com cheque, à homologação deverá ser realizada das 8hs às 12hs.

18.3- Os empregados deverão observar as normas do sindicato obreiro.

 
 

RELAÇÕES DE TRABALHO – CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE
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PESSOAL E ESTABILIDADES 
NORMAS DISCIPLINARES 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DEVERES DOS EMPREGADOS 
 

19.1- São deveres e obrigações dos empregados, além dos previstos na legislação em vigor:

 

a)   Comparecer ao local de trabalho na hora designada para início de sua jornada de trabalho, devidamente
uniformizado;

b)   Manter a boa aparência e conservar em condições de uso uniformes e equipamentos fornecidos pelo
empregador;

c)    Indenizar o empregador pela perda, extravio ou descaminho de materiais da empresa, observando o
que estabelece a cláusula 22, desta Convenção.

 
ESTABILIDADE APOSENTADORIA 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - APOSENTADORIA GARANTIDA 
 

20.1- Aos empregados que comprovadamente estiverem, no máximo, há 12 (doze) meses do direito de
aquisição de aposentadoria, fica assegurada a garantia do emprego durante o período que faltar para
completar o referido tempo.

20.2- O contrato de trabalho desses empregados somente poderá ser rescindido por mútuo acordo entre
empregado e empregador ou por pedido de demissão, ambos com assistência do Sindicato laboral ou,
ainda, nos casos em que for verificada a ocorrência de falta grave.

 

 
OUTRAS NORMAS DE PESSOAL 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - RETORNO DA PREVIDÊNCIA 
 

21.1- É obrigatório ao empregado que receber alta previdenciária apresentar-se à empresa em até 03 dias
úteis após a sua subsequente alta, recebendo protocolo de apresentação, bem como apresentar, por ele ou
familiar, por qualquer meio de comunicação idôneo (e-mail, redes sociais, etc), documentação de cada
perícia realizada caso persista o seu afastamento, no mesmo prazo supra, recebendo da empresa o contra
recibo da referida comunicação.

21.2- Caso o empregado tenha ingressado com recurso contra a alta previdenciária, deverá comunicar à
empresa no prazo máximo de três dias úteis a contar da data de ingresso da ação, recebendo da empresa o
contra recibo da referida comunicação.

21.3- As empresas deverão informar aos seus empregados as obrigações estabelecidas nos parágrafos
acima, bem como disponibilizar os meios internos para que seja possível a comunicação.

 
OUTRAS ESTABILIDADES 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - ESTABILIDADE 
 

22.1- Ao empregado com 01 (um) ano de efetivo serviço na empresa, após a cessação do benefício
previdenciário, será garantida a estabilidade de 30 (trinta) dias, contados a partir do término do benefício.
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JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS 

DURAÇÃO E HORÁRIO 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - JORNADA DE TRABALHO 
 

23.1- Independentemente da escala de trabalho que vier a ser adotada pela empresa e postos de serviços,
a jornada mínima de trabalho dos empregados é de 44 horas semanais e de 220 horas/mês, sendo
consideradas horas extras, aquelas efetivamente trabalhadas que ultrapassarem o limite mensal aqui
previsto.

23.2- O registro da jornada de trabalho será feito individualmente e seu controle ficará na empresa ou no
posto em que o serviço é prestado, prevalecendo à regra que melhor satisfizer a viabilidade operacional.

23.3- Fica garantido aos empregados o acesso aos dados constantes do seu cartão de ponto.

 

 

 
DESCANSO SEMANAL 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - PAGAMENTO EM DIAS DE FOLGA 
 

24.1- Os empregados que prestarem serviços no dia destinado à sua folga semanal ou repouso
remunerado, receberão pagamento com acréscimo de 100% (cem por cento), além do salário diário normal,
percentual esse também válido para o adicional noturno, se for o caso.

 

 
FALTAS 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - ABONO DE FALTA DO ESTUDANTE 
 

25.1- Desde que pré-avisadas, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, as empresas
liberarão seus empregados estudantes ou vestibulandos para a realização de prova, tais como: vestibular
(ENEM), ou concurso público. Ficando o empregado condicionado a comprovar a sua participação
no evento ate 48 horas após a realização, sobre pena de ser considerado como falta.

 
TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - ESCALA DE REVEZAMENTO COM COMPENSAÇÃO 
 

26.1- A jornada de trabalho por escala de revezamento far-se-á aplicada nas atividades em que o trabalho
for desenvolvido, através de escala, será de 12 (doze) horas de trabalho por 36 (trinta e seis) horas
consecutivas de descanso.

 
OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE JORNADA 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DIA DO TRABALHADOR 
 

27.1- Fica garantido o feriado de 16 (dezesseis) de maio a todos os empregados de empresas de Asseio e
Conservação, data esta consagrada à categoria. Aqueles que prestarem serviços nesta data receberão
salários na forma da cláusula nona desta Convenção.
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SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR 
CONDIÇÕES DE AMBIENTE DE TRABALHO 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - TRANSPORTE DO EMPREGADO DA RESERVA TÉCNICA 
 

28.1- Ao pessoal da “Reserva Técnica” ou apoio, isto é, aqueles que ficam à disposição da empresa para
cobertura de eventuais faltas em qualquer posto de serviços, são assegurado o transporte, no itinerário
compreendido entre a sede da empresa e o local de serviço para onde for designado.

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - DEVERES DO EMPREGADOR 
 

29.1- São deveres e obrigações do empregador:

           

a)   Fornecer gratuitamente aos empregados uniformes completos, na cota mínima de 03 (três) por ano;

b)   Comunicar aos empregados por escrito, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, as
mudanças de locais de trabalho;

c)    As empresas deverão obedecer ao que dispõe o Decreto 3048/99.

 

 
ACEITAÇÃO DE ATESTADOS MÉDICOS 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - ATESTADOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS 
 

30.1-As empresas aceitarão os atestados médicos emitidos pelo INSS e seus conveniados, bem como os
emitidos pelos serviços médicos/odontológicos do Sindicato e seus conveniados, em papel timbrado da
instituição com CID e identificação do médico serão acatados pelas empresas, desde que apresentados ao
departamento administrativo em até 48 horas após a sua expedição, e devidamente visados pelo médico da
empresa.

 
PRIMEIROS SOCORROS 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - PRIMEIROS SOCORROS 
 

31.1- As empresas manterão estojos contendo medicamentos necessários ao atendimento de primeiros
socorros, nos veículos de fiscalização e nos postos de serviços com 10 (dez) ou mais empregados, ficando
o estojo na responsabilidade do encarregado do serviço.

 

 
 

RELAÇÕES SINDICAIS 
ACESSO DO SINDICATO AO LOCAL DE TRABALHO 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - QUADRO DE AVISOS 
 

32.1- Será permitida a fixação, de editais avisos e notícias sindicais, em quadro ou locais próprios e de fácil
acesso, nas dependências das empresas, vedada à divulgação de matéria político-partidária ou ofensiva a

PR2021_05_CLHO_01359. Pág 464



quem quer que seja.

 
LIBERAÇÃO DE EMPREGADOS PARA ATIVIDADES SINDICAIS 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - LIBERAÇÃO DE DIRIGENTE SINDICAL 
 

33.1- Até o limite de 08 (oito) empregados no total e o máximo de 01(um) por empresa, estas com mais de
80 (oitenta) trabalhadores, liberarão dirigentes do Sindicato, de livre escolha deste, para o exercício
exclusivo de atividade sindical, sem prejuízo da sua remuneração mensal e obrigações sociais.

 
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - FORTALECIMENTO SINDICAL 
 

34.1- Fica Convencionado que conforme aprovado e autorizado em Assembleia Geral Ordinária realizada
no dia 18 de dezembro de 2020, que os empregadores descontarão mensalmente de todos os empregados
abrangidos por esta CCT em vigor, o valor correspondente a 2% (dois por cento) do salário base da
categoria e efetuarão o recolhimento ao sindicato obreiro até o 10º dia do mês correspondente ao referido
desconto. Sendo que:

a)       Excluem-se deste pagamento os empregados que contribuem para categorias diferenciadas;

b)     A empresa ficará isenta de qualquer responsabilidade ou eventual ação trabalhista ou civil, que o
trabalhador venha ingressar junto à Justiça do Trabalho ou Procuradoria do Trabalho, ficando o Sindicato
Laboral com a responsabilidade de negociar com o trabalhador que vier questionar o devido desconto nesta
jurisdição;

c)      O Sindicato Laboral igualmente se responsabilizará junto à Superintendência Regional do Trabalho
em caso de autuações administrativas nas quais as empresas vieram a responder;

d)      Aos integrantes da categoria profissional será permitida a manifestação de oposição diretamente ao
sindicato ao desconto a qualquer tempo. O trabalhador deverá apresentar no SINTEAC requerimento
impresso e assinado pelo mesmo, para que possa ser excluído do referido desconto;

e)      O Sindicato dos trabalhadores deverá enviar às empresas a relação nominal dos funcionários que
opuserem-se ao desconto, que deverá se fazer acompanhar da segunda via do requerimento de oposição.

Parágrafo Primeiro - Considerando que as informações prestadas são de atribuição e responsabilidade de
natureza legal do Sindicato Obreiro, na hipótese de ações ou procedimentos administrativos ou judiciais
instaurados em face do Sindicato das Empresas e ou empresas abrangidas pela CCT, pelos trabalhadores
ou empregados, o Sindicato Obreiro assume total responsabilidade pelas informações prestadas e danos,
assumindo integralmente o polo passivo de quaisquer demandas ou ações se fazendo excluídas as
empresas de quais responsabilidades de natureza civil, administrativo e trabalhista, junto ao Ministério
Público do Trabalho, Superintendência Regional do Trabalho ou Poder Judiciário com fundamento do Art.
545 da CLT.

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - DESCONTO NEGOCIAL 
 

35.1- Fica Convencionado que conforme aprovado e autorizado em Assembleia Geral Ordinária realizada
no dia18 de Dezembro de 2020, que os empregadores descontarão de todos os empregados abrangidos
por esta CCT em vigor, para fazer frente às despesas da campanha salarial 2021/2021 valor
correspondente a um dia de trabalho, de uma só e única vez, tomando-se por base o salário do primeiro
pagamento referente à Data-Base 2020/2020 feito a partir desta Convenção, quando da celebração desta
CCT, e efetuarão o recolhimento, junto à tesouraria do SEEAC, até o 10º dia do mês do referido desconto,
podendo ser realizado até o mês de maio. Sendo que:

a)      Excluem-se deste pagamento os empregados que contribuem para categorias diferenciadas;
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b)      A empresa ficará isenta de qualquer responsabilidade ou eventual ação trabalhista ou civil, que o
trabalhador venha ingressar junto à Justiça do Trabalho ou Procuradoria do Trabalho, ficando o Sindicato
Laboral com a responsabilidade de negociar com o trabalhador que vier questionar o devido desconto nesta
jurisdição;

c)      O Sindicato Laboral igualmente se responsabilizará junto à Superintendência Regional do Trabalho
em caso de autuações administrativas nas quais as empresas vieram a responder;

d)      Aos integrantes da categoria profissional será permitida a manifestação de oposição diretamente ao
sindicato ao desconto a qualquer tempo. O trabalhador deverá apresentar no SINTEAC requerimento
impresso e assinado pelo mesmo, para que possa ser excluído do referido desconto;

e)      O Sindicato dos trabalhadores deverá enviar às empresas a relação nominal dos funcionários que
opuserem ao desconto, que deverá se fazer acompanhar da segunda via do requerimento de oposição.

Parágrafo Primeiro - Considerando que as informações prestadas é de atribuição e responsabilidade de
natureza legal do Sindicato Obreiro, na hipótese de ações ou procedimentos administrativos ou judiciais
instaurados em face do Sindicato das Empresas e ou empresas abrangidas pela CCT, pelos trabalhadores
ou empregados, o Sindicato Obreiro assume total responsabilidade pelas informações prestadas e danos,
assumindo integralmente o polo passivo de quaisquer demandas ou ações se fazendo excluídas as
empresas de quais responsabilidades de natureza civil, administrativo e trabalhista, junto ao Ministério
Público do Trabalho, Superintendência Regional do Trabalho ou Poder Judiciário com fundamento do Art.
545 da CLT.

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES 
 

36.1- Decorrido o prazo previsto nas cláusulas 34 e 35, acima, e não havendo o recolhimento das
contribuições descontadas dos empregados associados, incidirá sobre o valor devido multa de 10% e juros
de mora de 1% (um por cento) ao mês.

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - DESCONTO ASSISTENCIAL PATRONAL 
 

37.1- Conforme Assembléia Geral Ordinária, realizada no dia 12 de dezembro de 2020, na Sede do SEAC-
MA, na Avenida dos Holandeses, sala 509 e 510, Edifício Tech Office, Ponta D´Areia, nesta cidade de São
Luís, Capital do Estado do Maranhão, por decisão unânime ficou determinado que, para fazer frente às
despesas com as negociações da campanha salarial 2021/2021 pleiteada pelo Sindicato Obreiro, as
empresas que compõem a categoria patronal no Estado do Maranhão deverão recolher à tesouraria deste
sindicato o valor equivalente a um salário mínimo, o que deverá ser feito até o dia 30 de agosto 2021.

 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
MECANISMOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - DIVERGÊNCIA 
 

38.1- Os casos omissos e as divergências que surgirem serão dirimidos de comum acordo entre as partes
convenentes, mediante manifestação da Superintendência Regional do Trabalho ou da Justiça do Trabalho
quando provocadas.

 
DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS DESTA
CONVENÇÃO 
 

PR2021_05_CLHO_01359. Pág 466



39.1- Em caso de descumprimento de qualquer uma das cláusulas desta Convenção, o infrator pagará
multa equivalente a 05 (cinco) salários-mínimos, cujo valor será revertido em favor da Entidade de Classe.
Em caso de reincidência esse valor será cobrado em dobro. Os Sindicatos ao final assinados do presente
instrumento fornecerão sempre que requerido e trimestralmente, declaração de cumprimento da convenção
coletiva, em vigor, ato que isentará o empregador das ações pertinentes ao descumprimento previsto em lei
e neste instrumento coletivo de trabalho.

 
RENOVAÇÃO/RESCISÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - RENOVAÇÃO 
 

40.1-Não estando concluídos os trabalhos de sua renovação, a presente Convenção fica automaticamente
prorrogada por 120 dias para todos os efeitos legais e jurídicos, em todo o seu teor, nos termos do art. 615
da CLT.

 

 
OUTRAS DISPOSIÇÕES 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - TERMO ADITIVO 
 

41.1- A presente Convenção Coletiva de Trabalho, firmada pelos Sindicatos Laboral e patronal terá duração
de 12 (doze) meses, com a sua vigência a partir de 1º de janeiro de 2021 e seu término em 31 de dezembro
de 2021, podendo ser aditada pelas partes sempre que julgarem convenientes, adequando-a as normas
vigentes, tendo em vista possível revisão constitucional, bem como, dos casos de alteração na legislação
trabalhista e previdenciária.

41.2- Assim, estando às partes devidamente ajustadas, por seus presidentes, assinam a presente Convenção Coletiva de Trabalho, em 03 (três) vias
de igual teor e forma, sem emendas ou rasuras.

 
 

 
 

MANOEL PAULINO DOS INOCENTES MARTINS 
PRESIDENTE 

SINDICATO DOS TRABALHAD. DE EMPRE. DE ASSEIO E CONSER. LIMP. PUB. EDIFI. COND. RES. COMER. MISTOS E
LAVAND. DO EST. DO MA EXCETO O MUN. DE SAO LUIS 

 
 
 

JOSE WILLIAM CAMARA RIBEIRO 
PRESIDENTE 

SIND DAS EMP DE ASEIO E CONSERVACAO DO ESTADO DO MA 
 

 
ANEXOS

ANEXO I - ATA DE ASSEMBLEIA
 

Anexo (PDF)

 
    A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério da Economia na
Internet, no endereço http://www.mte.gov.br. 
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