
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2012/2013

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR028962/2012

SIND DOS PUBLIC AGENC DE PUBLIC E TRAB EM AGENC DE PROP, CNPJ n.
08.090.060/0001-54, neste ato representado(a) por seu Membro de Diretoria Colegiada,
Sr(a). RINALDO LOPES RIBEIRO;
FEDERACAO NAC DOS PUBLICITARIOS AGENC DE PUBLICIDADE, TRAB
EM AGENC PROPAG, TRAB NA DISTRIB DE JOR E REV E DOS TRAB NA
ADM DE EMP PROP DE JOR E REV, CNPJ n. 28.254.175/0001-44, neste ato
representado(a) por seu Membro de Diretoria Colegiada, Sr(a). MURILO ANTONIO
DE FREITAS COUTINHO;
E
SIND. NAC. DAS EMP. EDITORAS DE LISTAS TEL. E GUIAS INFORMATIVOS
- SINDILISTAS, CNPJ n. 02.533.101/0001-53, neste ato representado(a) por seu
Presidente, Sr(a). ALBERTO RICARDO MENDES;
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
1º de abril de 2012 a 31 de março de 2013 e a data-base da categoria em 1º de abril.
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA
A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s)
Trabalhadores em comunicação e Publicidade, Trabalhadores na Distribuição de
Jornais e Revistas e dos Trabalhadores na Administração de Empresas de Jornais
e Revistas, com abrangência territorial em Recife/PE.

Salários, Reajustes e Pagamento

Piso Salarial

CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL

Fica estabelecido, a partir de 01/04/2012, o valor de R$ 759,41 (Setecentos e
cinquenta e nove reais e quarenta e um centavos), a título de menor
remuneração dos trabalhadores que atuam em funções Administrativas, e de
R$ 1.012,54 (Um mil, doze reais e cinquenta e quatrocentavos) para os
demais empregados.

Reajustes/Correções Salariais

CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL

Aos empregados que percebam remuneração exclusivamente fixa e que tenham sido
admitidos antes de 31/03/2011 e cujos contratos continuem vigendo em 1º/04/2012,
fica assegurado um reajuste salarial de 5.40% (cinco ponto quarenta por cento), os
pisos salariais A e B serão reajustados pelo índice de 7% (sete por cento). A diferença
salarial retroativa aos meses de abril e maio poderá ser paga até 30.06.2012.



CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL

Aos empregados que percebam remuneração exclusivamente fixa e que tenham sido
admitidos antes de 31/03/2011 e cujos contratos continuem vigendo em 1º/04/2012,
fica assegurado um reajuste salarial de 5.40% (cinco ponto quarenta por cento), os
pisos salariais A e B serão reajustados pelo índice de 7% (sete por cento). A diferença
salarial retroativa aos meses de abril e maio poderá ser paga até 30.06.2012.

Parágrafo Primeiro - Aos empregados que percebam remuneração mista, inclusive
agenciador de publicidade, representante de vendas, consultor de mídias e similares
que percebam remuneração mista (fixo + comissão) e que tenham sido admitidos antes
de 31/03/2011 e cujos contratos continuem vigendo em 1º/04/2012, fica assegurado um
reajuste salarial de 5.40% (cinco ponto quarenta por cento) sobre a parte fixa da
remuneração.

Parágrafo Segundo - Os percentuais constantes acima devem ser aplicados a partir de
1º/04/2012 sobre os salários fixos vigentes em 1º/04/2011, podendo ser compensados
quaisquer reajustes antecipações e aumentos concedidos entre 1º/04/2011 a
31/03/2012, salvo os decorrentes de término de aprendizagem, implemento de idade,
promoção, mérito e equiparação salarial determinada por sentença judicial transitada
em julgado;

Pagamento de Salário – Formas e Prazos

CLÁUSULA QUINTA - REAJUSTE SALARIAL PROPORCIONAL

Para os empregados admitidos entre 1º/04/2011 e 31/03/2012, e cujos contratos
continuem vigendo em 1º/04/2012, fica assegurado um reajuste salarial proporcional, à
razão de 1/12 (um doze avos) por mês trabalhado ou fração igual ou superior a 15
(quinze dias).

Parágrafo único - O percentual deve ser aplicado a partir de 1º/04/2012 sobre os
salários de admissão, podendo ser compensados quaisquer reajustes, antecipações e
aumentos concedidos entre a admissão e 31/03/2012, salvo os decorrentes de término
de aprendizagem, implemento de idade, promoção, mérito e equiparação salarial
determinada por sentença judicial transitada em julgado;

Outras normas referentes a salários, reajustes, pagamentos e critérios para
cálculo

CLÁUSULA SEXTA - SALÁRIO DO SUBSTITUTO

O empregado que exercer as mesmas funções de outro empregado terá
garantido o pagamento de salário igual ao do empregado afastado, afora as
vantagens pessoais, quando a substituição for superior 30 dias.



Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros

Adicional de Hora-Extra

CLÁUSULA SÉTIMA - REMUNERAÇÃO DAS HORAS EXCEDENTES

As horas extras, e aquelas também extras que forem prestadas aos sábados
compensados, domingos e feriados, serão pagas com o adicional de 90%
(noventa por cento).

§1º - BANCO DE HORAS – Fica permitida a compensação de horas de
trabalho nos termos do artigo 59, inciso 2º da CLT e do artigo 7º,
inciso XIII da Constituição Federal, podendo estas serem
efetivadas dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar da
data em que as mesmas foram trabalhadas;

§2º - Para fins de cumprimento do parágrafo anterior, as empresas se
comprometem a informar por escrito a seus empregados as horas
extras efetivadas por cada funcionário, com cópia para o sindicato
obreiro.

Adicional de Tempo de Serviço

CLÁUSULA OITAVA - EMPREGADO EM VIA DE APOSENTADORIA

O empregado com o tempo de serviço igual ou superior a 4 (quatro) anos,
prestados ininterruptamente a mesma empresa, e que falte menos de 1 (um)
ano para se aposentar,  fica assegurado o reembolso das contribuições
previdenciárias que vier a recolher como desempregado, pelo período de até
12 (doze) meses, e desde que tenha sido demitido sem justa causa.

Adicional de Insalubridade

CLÁUSULA NONA - INSALUBRIDADE

O exercício do trabalho em condições insalubres, acima dos limites de
tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho e aferido por perícia pela
Delegacia Regional do Trabalho em Pernambuco, assegura ao empregado a
percepção do adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20%
(vinte por cento) e 10% (dez por

Prêmios



CLÁUSULA DÉCIMA - PRÊMIO APOSENTADORIA

Ao empregado com 4 (quatro) anos ou mais de trabalhos contínuos, dedicados
na mesma empresa, quando dela vier a se desligar definitivamente por motivo
de aposentadoria, será pago um abono equivalente a seu último salário.

Participação nos Lucros e/ou Resultados

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PLR – PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E
RESULTADOS

 
Nas empresas de abrangência nacional, ou seja, com filiais em mais de um
estado do Brasil, quando implementado o PLR pela matriz o acordo firmado
junto ao sindicato representativo da categoria dos empregados da Matriz terá
validade perante suas filiais. As partes se comprometem a implementar
à medida que trata de participação dos trabalhadores nos lucros ou
resultados das empresas, conforme previsto na Lei 10.101/2000, em
90 (noventa) dias, devendo neste prazo concluir os estudos, fixando
critérios objetivos para sua apuração e sua forma de pagamento, sob
pena de arcar com o pagamento mínimo de PLR para cada
empregado, nos seguintes valores:

Empresas com até 50 empregados   –     R$ 190,83 (cento e noventa reais e
oitenta e três centavos),

Empresas com mais de 50 empregados – R$ 379,41 (Trezentos e setenta e
nove reais e noventa e um centavos).

Ajuda de Custo

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VIAGEM

Quando o empregado viajar, a serviço da empresa, receberá importância
necessária para as despesas relativas à locomoção e estadia. Ao retornar,
deverá o empregado comprovar as despesas realizadas.

Auxílio Alimentação

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VALE ALIMENTAÇÃO

As empresas que não fornecem alimentação a seus empregados, de forma subsidiada,
no local de trabalho deverão manter convênio para fornecimento de vales refeição ou
alimentação (o que melhor se adequar às partes). O valor de cada vale será, em 1º de
abril de 2012, de R$ 13,38 (Treze reais e trinta e oito centavos. Todo o trabalhador terá
direito ao vale refeição/alimentação, na proporção dos dias úteis trabalhados,
independente de salário ou carga horária, observadas as normas previstas na legislação
do PAT.



abril de 2012, de R$ 13,38 (Treze reais e trinta e oito centavos. Todo o trabalhador terá
direito ao vale refeição/alimentação, na proporção dos dias úteis trabalhados,
independente de salário ou carga horária, observadas as normas previstas na legislação
do PAT.

Auxílio Morte/Funeral

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - AUXÍLIO FUNERAL

No caso de falecimento do empregado, a empresa pagará a título de auxílio
funeral, juntamente com o saldo de salário e outras verbas trabalhistas
remanescentes, 1 (um) salário nominal, desde que não haja opção por seguro
de vida em grupo.

Auxílio Creche

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CRECHE

Para filhos até 2 anos de idade, o empregador reembolsará, à mulher
empregada, o valor das mensalidades da creche comprovadamente pagas,
até o limite de 20% do salário normativo, desde que não reembolsadas por
outra fonte.

§1º - Se a guarda judicial do filho for concedida ao pai, este desde que
comprove e somente nesta hipótese, receberá o benefício ora
ajustado.

§2º - A concessão do benefício contido nesta cláusula substitui o
disposto nos parágrafos primeiro e segundo do art. 389 da CLT, bem
como na portaria 3296, de 03.09.86, do Ministério do Trabalho (DOU
de 05/09/86)

Seguro de Vida

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO

As empresas colocarão a disposição, para opção de seus empregados,
apólice de seguro de vida em grupo com cobertura mínima de dez vezes o
salário nominal do empregado.

Outros Auxílios



CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - REFEIÇÃO E TRANSPORTE EM HORAS
EXTRA

Quando por força da realização de serviços extraordinários, o empregado ficar
à disposição da empresa até as 22h00min horas, a empresa concederá verba
necessária para refeição e transporte para a sua residência.

Empréstimos

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO

As empresas celebrarão convênios com bancos para concessão de
empréstimos em consignação, com desconto em folha de pagamento,
conforme a Lei 10.820 de 17 de dezembro de 2003, para atender as
necessidades de seus empregados, inclusive as de aquisição de material
escolar por ocasião do início do ano letivo

Contrato de Trabalho – Admissão, Demissão, Modalidades

Normas para Admissão/Contratação

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - CARTEIRAS DE TRABALHO

As empresas anotarão nas CTPS de seus empregados as funções por eles
exercidas, obedecendo às nomenclaturas reconhecidas pela legislação que
regulamentam a profissão de publicitário, ou reconhecidas nesta Convenção,
respeitado, entretanto, os seus organogramas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - COMPROVANTES DE PAGAMENTO

As empresas ficam obrigadas a fornecer comprovantes de pagamento da
remuneração com a discriminação das importâncias pagas e dos descontos
efetuados, em papel contendo a sua identificação, e o valor do FGTS
depositado.

Desligamento/Demissão

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - PAGAMENTO DA RESCISÃO E
HOMOLOGAÇÃO

Fica obrigada a homologação da rescisão do contrato de trabalho no sindicato
obreiro, ou nos demais órgãos homologatórios previstos no art. 477 da CLT.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - CARTA DE AVISO

 A empresa que dispensar um trabalhador por justa causa entregar-lhe-á
carta-aviso com os motivos da dispensa e com indicação da falta grave,
sob pena de gerar presunção relativa de demissão imotivada.



sob pena de gerar presunção relativa de demissão imotivada.

Aviso Prévio

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - AVISO PRÉVIO ESPECIAL

Para os empregados com mais de 35 (trinta e cinco) anos de idade, com
tempo de serviço igual ou superior a 4 (quatro) anos, prestados
ininterruptamente na mesma empresa, que forem demitidos sem justo motivo,
fica assegurado um aviso prévio de 45 (quarenta e cinco) dias.

§1º - Em nenhuma hipótese o período excedente ao previsto no inciso II
do art. 487 da CLT, importará em dilatação do tempo de serviço do
empregado para quaisquer outros fins;

Estágio/Aprendizagem

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - ESTAGIÁRIO

As empresas ficam obrigadas a só admitir estagiários nos termos da Lei Nº
11.788 de 25/09/2008,e de seu regulamento (Decreto nº 87.497 de
18.02.1982).

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - AUTOMAÇÃO

As empresas que adotarem processos de modernização, implantando novas
técnicas de produção, deverão oferecer a seus empregados a oportunidade de
adaptação às novas técnicas e equipamentos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - CURSO PROFISSIONALIZANTE

O sindicato da categoria econômica e o sindicato da categoria obreira viabilizarão
estudos visando desenvolver cursos profissionalizantes de interesse de ambas as
categorias.

Outras normas referentes a admissão, demissão e modalidades de contratação

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - READMISSÃO

Os empregados readmitidos na mesma empresa e na mesma função, há
menos de um ano de seu desligamento, não serão submetidos a contrato de
experiência.



Relações de Trabalho – Condições de Trabalho, Normas de Pessoal e
Estabilidades

Ferramentas e Equipamentos de Trabalho

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - MEDIDAS DE PROTEÇÃO AO
TRABALHO

As empresas adotarão medidas de proteção individual e coletiva em relação
às condições de trabalho e segurança dos trabalhadores e ministrarão, cursos
de treinamento periódico aos trabalhadores sobre programas de prevenção de
acidentes.

Igualdade de Oportunidades

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - IDENTIDADE DAS FUNÇÕES

Todo empregado que desempenhar funções idênticas, a todo trabalho de igual
valor, prestado ao mesmo empregador, na mesma localidade, deverá perceber
igual salário;

§ único - Entende-se como trabalho de igual valor aquele realizado com
igual produtividade e com a mesma perfeição técnica entre pessoas
cuja diferença de tempo de serviço não seja superior a dois anos.

Estabilidade Mãe

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - GARANTIA DE EMPREGO À GESTANTE

Fica vedada a dispensa arbitrária, ou sem justa causa, da empregada gestante, desde a
confirmação da gravidez, até 5 (cinco) meses após o parto, até que seja promulgada a
Lei Complementar a que se refere o artigo 7º, I, da Constituição Federal.

Estabilidade Serviço Militar

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - SERVIÇO MILITAR

Estabilidade ao empregado em idade de prestação do serviço militar, desde o
alistamento até 30 (trinta) dias após o desligamento.



Jornada de Trabalho – Duração, Distribuição, Controle, Faltas

Duração e Horário

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - JORNADA DE TRABALHO

A jornada de trabalho dos empregados nas empresas editoras de listas
telefônicas e guias informativos será de 40 (quarenta) horas semanais.

Faltas

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - ABONO DE FALTA PARA OS
ESTUDANTES

É facultado ao empregado estudante ausentar-se do serviço para realização
de exames escolares programados por estabelecimento de ensino de 1º graus
ou universitários, 02 (duas) horas antes de sua realização, desde que
comunique à empresa, por escrito, com 48 (quarenta e oito) horas de
antecedência. Deverá o empregado, comprovar a realização do exame no
prazo de 72 (setenta e duas) horas.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - AUSÊNCIA AO SERVIÇO SEM
PREJUÍZO DO SALÁRIO

O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário
quando:

a)    4 (quatro) dias consecutivos, no caso de falecimento de cônjuge,
ascendente, descendente, irmão ou pessoa que declaradamente
viva de sua dependência econômica;

b)    5 (cinco) dias, em caso de nascimento de filhos, no decorrer da
primeira semana;

c)    5 (cinco) dias, consecutivos, em razão de casamento, contados a
partir do primeiro dia da realização do matrimônio.

Férias e Licenças

Duração e Concessão de Férias

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - CARNAVAL

09- CARNAVAL
01- Na segunda e terça-feira, e no período das 08h às 12h da
quarta-feira, não haverá trabalho nas empresas Editoras de Listas
telefônicas e Guias Informativos, sendo remunerado pela empresa.



quarta-feira, não haverá trabalho nas empresas Editoras de Listas
telefônicas e Guias Informativos, sendo remunerado pela empresa.
02- As condições previstas no item acima, não se aplicam aos
vigias e vigilantes das empresas.

Remuneração de Férias

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - FÉRIAS

O início das férias, individuais ou coletivas, coincidirá com o primeiro dia útil da
semana. O empregado que necessite iniciar as suas férias em outro dia, fará
requerimento, por escrito, à empresa, comunicando o dia de sua saída.

Licença Adoção

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - LICENÇA ADOTANTE

Conforme Lei 10.421, de 15 de abril de 2002, extensão à mãe adotiva o direito
à licença maternidade e ao salário maternidade, alterando a CLT, em seu artigo
392, para 392-A, conforme segue:

a)     No caso de adoção ou guarda judicial de criança até 1(um) ano de
idade, o período de licença remunerada será de 120 (cento e vinte)
dias;

b)   No caso de adoção ou guarda judicial de criança a partir de 1 (um) ano
até 4 (quatro) anos de idade, o período de licença remunerada será de
60 (sessenta) dias;

c)    No caso de adoção ou guarda judicial de criança a partir de 4 (quatro)
anos de idade até 8 (oito) anos de idade, o período de licença
remunerada será de 30 (trinta) dias;

A Licença-maternidade só será concedida mediante apresentação do termo
judicial de guarda à adotante ou guardiã.

Saúde e Segurança do Trabalhador

Exames Médicos

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS
DESEMPREGADOS

Ao empregado que for dispensado sem justa causa, por aviso prévio
indenizado, fica assegurada, por parte da empresa que tiver convênio com
entidade médica a continuidade do benefício da assistência médica para si e
seus dependentes legais, durante o prazo de 30 dias após a data do
desligamento.



entidade médica a continuidade do benefício da assistência médica para si e
seus dependentes legais, durante o prazo de 30 dias após a data do
desligamento.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - ASSISTÊNCIA A SAÚDE

As empresas firmarão convênio com plano de saúde para os seus empregados, cabendo
aos empregados que fizerem a opção de utilizar o plano de saúde coletivo, participar do
pagamento das despesas decorrentes da assistência à saúde, mediante a participação do
percentual de até 50% (cinquenta por cento) do seu custo, extensivo aos seus
dependentes.

Aceitação de Atestados Médicos

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - ATESTADO MÉDICO / ODONTOLÓGICO

Caberá à empresa, desde que não mantenha serviço médico próprio, ou
convênio médico hospitalar, aceitar, para efeito de dispensa de seus
funcionários, os atestados fornecidos por profissionais habilitados, desde que
deles conste o CID (Código Internacional de Doenças).

Relações Sindicais

Acesso do Sindicato ao Local de Trabalho

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - ACESSO DO SINDICATO À
EMPRESA

A diretoria do sindicato da categoria profissional, no exercício de sua função,
desejando manter contato com os funcionários da empresa de sua base
territorial, terá garantido o atendimento da área específica mediante acordo
antecipado de data e horário.

Contribuições Sindicais

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - MENSALIDADE SINDICAL

Os empregadores descontarão em folha de pagamento dos seus empregados,
desde que por eles devidamente autorizados, as mensalidades sindicais, na
forma do art. 545 da CLT, até o 5º dia após o seu efetivo desconto, sob pena
de incorrer em multa conforme cláusula 27.



CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - TAXA NEGOCIAL

TAXA NEGOCIAL.

1- Conforme aprovado em Assembléias realizadas nos locais de trabalho
e/ou na sede do sindicato, no final do mês subseqüente á homologação
da Convenção Coletiva de Trabalho e apenas neste, as empresas
descontarão em folha de pagamento dos seus empregados não
sindicalizados o percentual de 2% (dois por cento) a titulo de taxa
negocial.

2- Para os empregados associados, a Taxa Negocial descontada, será no
percentual de 1% (um por cento) do valor de seus salários.

3- Os descontos que tratam os itens-1 e 2,  deverão ser recolhidos em
favor do sindicato obreiro até o 5º dia útil após o seu efetivo
desconto, acompanhado da relação dos empregados contribuintes;

4- Os empregados não sindicalizados, poderão se opor ao desconto da
taxa negocial, por escrito e pessoalmente perante a sede da entidade
obreira, no prazo de 10 (dez) dias contados do registro desta
Convenção na SRT/PE.

Outras disposições sobre relação entre sindicato e empresa

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - QUADRO DE AVISOS

Afixação de quadros de avisos no local de prestação de serviço, para
colocação de comunicados oficiais de interesse da categoria, que serão
encaminhados ao setor competente da empresa.

Outras disposições sobre representação e organização

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - DIA DO PUBLICITÁRIO

Considera-se como “DIA DO PUBLICITÁRIO EM PERNAMBUCO”, sem
trabalho e remunerado pela empresa, a segunda segunda-feira do mês de
janeiro.

Disposições Gerais

Aplicação do Instrumento Coletivo

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA - OBJETO

Esta Convenção Coletiva de Trabalho, baseada no art. 611 da CLT e demais
legislações pertinentes, tem por finalidade a concessão de aumentos de
salários e a estipulação de condições especiais de trabalho, aplicáveis no
âmbito das respectivas representações, especificamente às relações
individuais de trabalho mantidas entre as empresas, com atividades nas
localidades onde o sindicato profissional possui base territorial, e os seus
empregados definidos na cláusula seguinte.



legislações pertinentes, tem por finalidade a concessão de aumentos de
salários e a estipulação de condições especiais de trabalho, aplicáveis no
âmbito das respectivas representações, especificamente às relações
individuais de trabalho mantidas entre as empresas, com atividades nas
localidades onde o sindicato profissional possui base territorial, e os seus
empregados definidos na cláusula seguinte.

Descumprimento do Instrumento Coletivo

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA - MULTA

Fica instituída uma multa equivalente a 2 (dois) pisos salariais da categoria,
por infração ao cumprimento das cláusulas deste acordo, em favor da parte
prejudicada.

§1º – A multa prevista nesta cláusula será também aplicada, na hipótese
das empresas não efetuarem o pagamento das diferenças salariais
resultantes da cláusula 04, até o quinto dia útil do mês subseqüente
à assinatura desta Convenção.

Outras Disposições

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA - BENEFICIÁRIOS

São beneficiários neste negócio jurídico os empregados que, abrangidos na
representação sindical obreira, trabalhem para as empresas cuja categoria
econômica representada pelo sindicato patronal, excetuando-se aqueles que,
embora trabalhando para elas, pertençam às categorias profissionais
diferenciadas (parágrafo 3º do artigo 511 da CLT), ou nelas exerçam ainda
que como empregados, atividades correspondentes à profissão liberal (Lei nº
7.316, de 28.05.85).

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA - DISPOSIÇÕES FINAIS

Esta Convenção Coletiva de Trabalho será depositada na Delegacia Regional
do Trabalho, em Pernambuco para fins de registro como ordena o parágrafo
único do art. 613 da CLT.

E por estarem assim justos e combinados assinam os contratantes esta
Convenção Coletiva de Trabalho, para que se produzam os efeitos legais.

RINALDO LOPES RIBEIRO
Membro de Diretoria Colegiada

SIND DOS PUBLIC AGENC DE PUBLIC E TRAB EM AGENC DE PROP

MURILO ANTONIO DE FREITAS COUTINHO
Membro de Diretoria Colegiada

FEDERACAO NAC DOS PUBLICITARIOS AGENC DE PUBLICIDADE, TRAB
EM AGENC PROPAG, TRAB NA DISTRIB DE JOR E REV E DOS TRAB NA

ADM DE EMP PROP DE JOR E REV

ALBERTO RICARDO MENDES
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