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PAUTA DE REIVINDICAÇÕES PARA O ACT 2019/2020 - ENGENHEIROS DA APPA 

EMPREGOS 
  
 
Cláusula Primeira - VIGÊNCIA E DATA-BASE 
A presente norma coletiva terá vigência de 01 (um) ano, a partir de primeiro de               
fevereiro de 2019 até trinta e um de janeiro de 2020. 
 
Cláusula Segunda - DA ABRANGÊNCIA DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 
Ficam garantidas as cláusulas normativas do ACT a todos os profissionais           
representados pelo Senge-RJ, com cargos de engenheiros e a todos os profissionais            
com cargos diversos que exercem função para qual se exija habilitação em            
engenharia. No que diz respeito às cláusulas obrigacionais, estão implicadas somente           
as partes signatárias do Acordo. 
 
Cláusula Terceira -  REAJUSTE SALARIAL. 
Os salários dos empregados da APPA serão reajustados pelo percentual de 100%            
(cem por cento) da inflação acumulada no período de 01 de julho de 2018 a 30 de                 
junho de 2019, conforme apurado pelo IPCA, acrescidos de 50% (cinquenta por cento)             
do IPCA, a título de ganho real. 
  
Cláusula Quarta -  PISO SALARIAL DOS ENGENHEIROS. 
Fica estabelecido a partir de 01 de junho de 2019, o salário base mensal no valor de                 
R$ 9.000,00 (nove mil Reais) como piso salarial dos Engenheiros empregados da            
APPA. 
  
Parágrafo Primeiro- O valor do Piso Salarial, definido no Caput desta Cláusula,            
deverá ser corrigido, na mesma data e pelo mesmo percentual de correção do Salário              
Mínimo Nacional. 
  
Parágrafo Segundo – O valor do Piso Salarial, definido no caput desta cláusula,             
deverá ser a referência inicial da tabela salarial em vigor. 
 
 
 
 
Cláusula Quinta -  TABELA SALARIAL (7% gatilho) 
 

 



 
 

Segmento de 
Carreira 

Contagem de 
Tempo na 
Função 

Valor do 
Salário (RS) - 

8h/dia 

Júnior De 0 a 5 anos 9.000,00 

Pleno De 5 a 10 anos 9.630,00 

Senior Mais de 10 anos 10.305,00 

 
 
Cláusula Sexta - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART/CREA. 
A APPA, em conjunto com o Senge-RJ, implantará em até 60 (sessenta) dias, após a               
assinatura deste Acordo, sistemática para emissão e pagamento da ART dos seus            
profissionais ligados ao Sistema CONFEA/CREA, em cumprimento à Lei 6.496/77,          
adotando também providências para possibilitar a construção do acervo técnico dos           
profissionais representados pelo Senge-RJ, especialmente dos cargos e funções         
desempenhadas por esses profissionais, a ser composto de todo o trabalho de criação             
e/ou produção do empregado, ainda que seus resultados sejam auferidos pela           
empresa. 
  
Parágrafo Único – São consideradas atividades técnicas realizadas por Engenheiros          
na APPA a elaboração de todos os Estudos, Projetos e Análises, além dos cargos e               
funções desempenhadas e, também, o acompanhamento e fiscalização dos diversos          
serviços diretamente executados pela APPA, por ela contratados ou em atendimento a            
outros órgãos da Prefeitura. 
  
Cláusula Sétima - AUXÍLIO REFEIÇÃO 
A APPA fornecerá, aos profissionais de engenheria, auxílio refeição  por cada dia 
trabalhado no mês . 

Parágrafo Primeiro – O valor facial de cada tíquete, a partir de 1º fevereiro de 2019,               
será fixado em R$35,00, (trinta e cinco reais). 

Parágrafo Segundo – A APPA manterá a concessão Integral do auxílio refeição, para            
as empregadas que estiverem em gozo da licença maternidade, para os(as)           

 



 
empregados(as) que estiverem em gozo de férias e afastados por motivo de acidente             
de trabalho. 

Parágrafo Terceiro – A APPA manterá, por três meses, a concessão integral do            
auxílio refeição, aos empregados afastados por auxílio-doença.  

Parágrafo Quarto - Será descontado do salário do empregado, no mês seguinte, o            
valor em dinheiro do(s) tíquete(s) correspondente(s) à(s) falta(s) não justificada(s) ou           
não abonada(s). 

Parágrafo Quinto - Este benefício não se constitui em item da remuneração do             
empregado para quaisquer efeitos legais. 

Cláusula Oitava - PLANO DE SAÚDE  
A APPA concederá assistência médica para seus empregados, através de um plano de             
saúde, cuja rede credenciada abranja, pelo menos, o Estado do Rio de Janeiro. 

Parágrafo Primeiro – A APPA se responsabiliza por pagar, para cada um de seus             
empregados, 100% (cem por cento) do valor do Plano, na condição de Titular.  

Parágrafo Segundo – A APPA descontará, em folha de pagamento, também os            
valores correspondentes de cada dependente do empregado incluído no Plano. Nesse           
caso, o empregado arcará integralmente com os valores correspondentes a cada um            
dos seus dependentes incluídos. 

Parágrafo Terceiro - Este benefício não se constitui em item da remuneração do            
empregado para quaisquer efeitos legais. 

Cláusula Nona - COMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO PREVIDENCIÁRIO / DOENÇA /          
ACIDENTE 
Independentemente do pagamento dos salários correspondentes aos primeiros 15         
(quinze) dias de afastamento, decorrentes de Auxílio-Doença, concedido pela         
Previdência Social, a APPA completará o valor dos salários dos(as) incapacitados(as)           
para o serviço entre o 16º (décimo sexto) até, no máximo, o 180º (centésimo              
octogésimo) dia de afastamento, observado o limite do teto do salário de benefício de              
Contribuição Previdenciária para os(as) empregados(as) exclusivamente em relação        
aos(as) empregados(as) que possuem 01 (um) ano completo de vínculo empregatício           
contínuo ou mais com a mesma empresa. 
 

 



 

Parágrafo Primeiro - O valor pago em decorrência do previsto no caput estará             
revestido de natureza assistencial, não sendo computável para efeitos previdenciários          
ou trabalhistas como parcela integrante do salário, e não implicará cômputo do tempo             
de serviço na hipótese de Auxílio-Doença, cuja duração sempre será tida como período             
de suspensão do contrato de trabalho. 
 
Parágrafo Segundo - Os valores pagos em decorrência do previsto no caput deverão             
observar as retenções do IRRF por força da legislação vigente. 
 

Cláusula Décima - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 
A APPA complementará, por profissional representado pelo SENGE-RJ, 50%         
(cinquenta por cento) da contribuição mensal do Plano de Previdência Complementar,           
instituído pelo SENGE-RJ, até o limite de R$500,00 (quinhentos reais) mensais. 
 
Parágrafo Único – Caso a empresa ofereça a seus empregados algum Plano de             
Previdência Complementar, participando com parte da contribuição mensal do         
empregado, em valor igual ou superior ao estabelecido no caput desta cláusula, fica             
desobrigada do cumprimento desta cláusula. 
 
Cláusula Décima Primeira - AUXÍLIO CRECHE 
A APPA reembolsará integralmente a seus empregados, ainda que viúvas(os),          
solteiras(os) ou separadas(os), os gastos com creche dos(as) filhos(as) legítimos e           
adotivos(as) legalmente comprovados, até 06 (seis) meses de idade, nos termos da            
Portaria nº 3.296 do MTE. Após os 06 (seis) meses de idade, e até que completem 36                 
meses, a APPA concederá Auxílio Creche de até R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais),              
mediante reembolso de despesas efetivamente comprovadas. Quando o reembolso se          
der para o empregado, este deverá declarar, sob as penas da lei, que tal benefício não                
é recebido pela mãe, ainda que em outra empresa. 
 
Cláusula Décima Segunda - AUXÍLIO FUNERAL 
Ocorrendo o falecimento do(a) empregado(a) durante o vínculo empregatício, ainda          
que suspenso ou interrompido, a APPA concederá aos seus beneficiários a           
importância de 02 (duas) vezes o Salário Mínimo Nacional, juntamente com as demais             
verbas rescisórias, a título de Auxílio Funeral. 
 
Cláusula Décima Terceira -  ACESSO A INFORMAÇÕES DOS EMPREGADOS. 
A APPA enviará ao SENGE-RJ a relação nominal dos seus empregados representados            
por este Sindicato, indicando nome completo, CPF, data de admissão na empresa,            

 



 
endereço eletrônico, função, setor e local onde exerce suas atividades, além de carga             
horária diária e semanal. 
  
Cláusula Décima Quarta -  REPRESENTANTES SINDICAIS. 
A APPA reconhece, como representantes do Sindicato dos Engenheiros, os          
engenheiros eleitos pelos integrantes da referida categoria, na razão de 1 (um) titular e              
1 (um) suplente para cada 50 (cinquenta) engenheiros ou fração, outorgando aos            
mesmos a garantia de emprego, nos termos do artigo 543 da CLT. 
  
Cláusula Décima Quinta - LIBERAÇÃO. 
Dirigentes e representantes sindicais terão direito a 2 (dois) dias de dispensa por mês,              
sem prejuízo da remuneração e benefícios, desde que previamente solicitado pelo           
Sindicato. 
  
Parágrafo Único - A empresa garantirá a liberação de dirigentes e representantes            
sindicais para participação em atividades sindicais, mediante prévia solicitação por          
escrito. 
  
Cláusula Décima Sexta - CIRCULAÇÃO DE DIRIGENTES/ REPRESENTANTES. 
Para o exercício de suas atividades sindicais de esclarecimentos e mobilização dos            
integrantes da categoria representada, desde que previamente comunicado por escrito          
ao órgão de relações sindicais da empresa, fica assegurado o livre acesso dos             
dirigentes e representantes sindicais do SENGE-RJ a todas as dependências da           
APPA, bem como no local onde os profissionais representados pelo Senge-RJ           
desempenham suas atividades laborais, inclusive durante o expediente de trabalho. 
 
Cláusula Décima Sétima -  CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO. 
A APPA autorizará o SENGE-RJ a fazer campanhas de sindicalização semestrais em            
suas instalações, durante 1 (uma) semana, em dia e horário acordados previamente            
com a Empresa. 
  
Cláusula Décima Oitava -  CORREIO ELETRÔNICO. 
A APPA se compromete a autorizar o uso do correio eletrônico institucional para             
comunicações do SENGE-RJ. Como contrapartida, o Sindicato se compromete a          
utilizar o endereço eletrônico dos empregados representados exclusivamente para fins          
de comunicação de interesse sindical, assumindo a responsabilidade pelo conteúdo          
veiculado. 
  

 



 
Cláusula Décima Nona -  ASSISTÊNCIA JURÍDICA AOS EMPREGADOS. 
A APPA prestará assistência jurídica aos seus empregados, sempre que, no exercício            
de suas funções em defesa dos interesses da Empresa, incidir prática de ato que os               
levem a responder qualquer ação penal ou civil. 
  
Cláusula Vigésima – SEGURO COLETIVO DE ACIDENTE. 
Fica a APPA obrigada a manter plano de seguro coletivo de acidentes para seus              
empregados. 
  
Cláusula Vigésima Primeira -  JORNADA DE TRABALHO. 
A APPA garantirá aos Engenheiros uma jornada máxima de trabalho de 40 (quarenta)             
horas semanais, sendo 8 (oito) horas diárias de segunda-feira a sexta-feira. 
 
Cláusula Vigésima Segunda -  BANCO DE HORAS E HORAS EXTRAS 

Com fundamento no Art. 7.º, XXVI da Constituição da República Federativa do Brasil,             
bem como no Art. 59 da CLT e seus Parágrafos – fica instituído o BANCO DE HORAS,                 
para os empregados da APPA, que permite a cada empregado, individualmente,           
acumular saldo positivo ou negativo de horas, quer pela prestação de serviços, além             
da jornada de trabalho prevista na Cláusula Décima Nona deste ACT, para atender             
necessidades contratuais da empresa e/ou ausências dos empregados por motivos          
particulares. 
Parágrafo Primeiro – Todas as horas trabalhadas em domingos e feriados não serão             
computadas no BANCO DE HORAS e deverão ser pagas, no mês de competência,             
com o adicional de 120% (cento e vinte por cento). 
 
Parágrafo Segundo - A APPA concederá Auxílio Refeição no valor fixado na cláusula             
“AUXÍLIO REFEIÇÃO”, deste ACT, para os que trabalharem aos sábados, domingos e            
feriados.  
 
Parágrafo Terceiro - No cálculo para o pagamento da remuneração de férias e da              
remuneração de 130 (décimo terceiro) salário, será incluída a média das horas            
extraordinárias trabalhadas nos sábados, domingos e feriados, nos últimos 12 (doze)           
meses, conforme adicional previsto no Parágrafo Primeiro. 
 
Parágrafo Quarto - O saldo de horas apurado no Banco de Horas será utilizado, na               
forma de compensação, com acréscimo da jornada diária de trabalho, não superior a             
duas horas (2h), excluindo-se as horas prestadas em domingos e feriados; com horas             
trabalhadas nos sábados não feriados; ou com redução total ou parcial da jornada             
diária em determinados dias, de segunda à sexta-feira, sem que as horas não             
trabalhadas sejam descontadas. 

 



 
 
Parágrafo Quinto - As horas positivas ou negativas apuradas serão acumuladas           
durante o período de 12 (doze) meses. Sua utilização deverá ser feita de forma que a                
redução ou acréscimo de jornada zerem o saldo de horas acumulado até 1 (um) mês               
antes da vigência deste ACT, ou seja, 31 de dezembro de 2019. Não havendo              
possibilidade de que o saldo seja zerado até esta data, o mesmo deverá ser pago               
como hora extra, no mês seguinte, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre              
o valor da hora normal. 
 
Parágrafo Sexto - Sempre que o saldo de horas positivo ou negativo a que se refere o                 
caput desta Cláusula ultrapassar o limite de trinta e seis horas ao final de cada mês, as                 
horas positivas excedentes deverão ser remuneradas como horas extraordinárias, no          
mês seguinte, com acréscimo de 100% (cem por cento), e as horas negativas, em              
função de ausências particulares do empregado, poderão ser descontadas no mês           
seguinte como horas ordinárias normais. 
 
Parágrafo Sétimo – Poderão as partes, empregado e empregador, se assim           
acordarem, negociar para que o saldo de horas possa ser transferido para um outro              
período de apuração. Se positivo, possa ser compensado em correspondente período           
de faltas, total ou parcial e na forma ordinária, ou, em se tratando de saldo negativo,                
seja descontado, também na forma ordinária, de uma vez só ou parceladamente. 
Parágrafo Oitavo - Em caso de rescisão contratual, o saldo positivo de horas deverá              
ser quitado como horas extraordinárias segundo os critérios fixados nos Parágrafos           
Quinto e Sexto desta Cláusula. O saldo negativo de horas por iniciativa e em função de                
ausências particulares do empregado poderá ser descontado como horas ordinárias; 
 
Cláusula Vigésima Terceira - VIAGEM A SERVIÇO 
A APPA comunicará a necessidade de realização de viagem a serviço com            
antecedência mínima de 48 horas. 
Parágrafo Primeiro - A empresa compromete-se a restringir viagens em dias de folga             
ou repouso remunerado aos casos de efetiva necessidade. 
Parágrafo Segundo - A empresa garante que serão reconhecidos como serviço           
extraordinário, sujeito ao pagamento de horas extras, conforme cláusula Vigésima          
Segunda, os períodos de viagem a serviço da empresa que coincidam com dia de folga               
ou de repouso remunerado.  
Parágrafo Terceiro - Caso as viagens a serviço realizadas em dias úteis resultem em              
jornada de trabalho diária maior do que 8 (oito) horas, as 2 (duas) excedentes poderão               
compor o Banco de Horas do empregado.  
Parágrafo Quarto - A empresa arcará com todos os custos da viagem a serviço, tais               
como passagem, hospedagem, transporte e alimentação. 

 



 
Parágrafo Quinto - A empresa antecipará ao empregado em viagem a serviço,            
respeitado o prazo mínimo de 48 horas antes do evento, diária no valor de R$ 100,00                
(cem reais). A diária deverá cobrir gastos, comprovados pelos empregados por meio            
de recibos e/ou notas fiscais, com transporte e alimentação. Passagem e hospedagem            
deverão ser cobertos diretamente pela empresa. Caso o empregado tenha tido gastos,            
devidamente comprovados, superiores ao valor da diária, a empresa cobrirá a           
diferença em até 48 horas úteis. Em havendo valor a ser devolvido pelo empregado à               
empresa, a mesma efetuará o devido desconto na primeira folha de pagamento            
fechada após a execução do serviço. 
 
Cláusula Vigésima Quarta - DO TRABALHO DAS GESTANTES EM LOCAIS          
INSALUBRE 
É terminantemente proibido o trabalho da empregada gestante/lactante em atividade          
insalubre ou perigosa. A empresa se obriga a realocar a gestante preferencialmente            
em atividades semelhantes às anteriormente desenvolvidas. Em não sendo possível          
realocação de qualquer natureza, a empregada deverá ser afastada com direito a            
receber salário-maternidade. 
 
Cláusula Vigésima Quinta - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 
Comprovada a efetiva atividade insalubre, a APPA pagará aos seus profissionais o            
adicional de insalubridade, fazendo incidir os percentuais devidos conforme o grau           
mínimo, médio ou máximo sobre o valor do piso salarial previsto neste ACT, conforme              
laudo pericial específico e em atendimento aos artigos 189,190,191 e 192 da CLT. 
 
Cláusula Vigésima Sexta -  GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. 
Fica estabelecido, na vigência deste acordo, o pagamento de gratificação de titulação            
aos empregados ocupantes de cargo de nível superior na APPA, que estejam em             
efetivo exercício e que já tenham ultrapassado o período de experiência, detentores de             
certificação em Pós-Graduação Latu Sensu, Mestrado e Doutorado, estritamente na          
área de formação e/ou de atuação dos empregos ocupados na empresa,           
respectivamente, nos percentuais de 5% cinco por cento), 10% dez por cento) e 15%              
(quinze por cento) sobre o valor do salário de referência recebido. 
  
Parágrafo Primeiro – Para fazer jus ao recebimento da gratificação prevista no caput,             
o certificado de pós-graduação, o título de mestre e o grau de doutor deverão ser               
compatíveis com o cargo ocupado e, para tanto, será elaborada relação dos cursos             
que será revisada a cada 12 (doze) meses pela APPA. 
  

 



 
Parágrafo Segundo – Para receber o pagamento da gratificação prevista no caput, o             
empregado deverá encaminhar requerimento ao departamento de recursos humanos         
da empresa, acompanhado de certificado de conclusão da pós-graduação Latu Sensu,           
com carga horária, mínima, de 360 (trezentas e sessenta) horas, do documento que             
comprove ser detentor do Grau de Mestre e do documento que comprove ser detentor              
do Título de Doutor, sendo obrigatório que os cursos sejam definitivamente aprovados            
pelo MEC. 
  
Parágrafo Terceiro – O pagamento da gratificação prevista no caput, em nenhuma            
hipótese, será cumulativo, sendo que fará jus ao recebimento de, apenas, uma            
titulação, no percentual correspondente. 
 
Parágrafo Quarto – durante o período de experiência, o empregado não fará jus à              
gratificação prevista no caput. 
  
Cláusula Vigésima Sétima - CURSO DE TREINAMENTO E PARTICIPAÇÃO EM          
CONGRESSOS. 
A APPA se compromete a estimular ou promover periodicamente a participação de            
seus empregados em cursos de treinamentos, atualização e aperfeiçoamento. 
  
Parágrafo Primeiro – A APPA se compromete a liberar o empregado, sem prejuízo de              
sua remuneração mensal, que queira participar de treinamentos, simpósios,         
congressos e afins, em âmbito nacional ou internacional, relacionados à sua área de             
formação e/ou de atuação, e a custear todas as despesas decorrentes da atividade,             
desde que previamente solicitado e aprovado pela chefia imediata. 
  
Parágrafo Segundo – A participação nos eventos citados no Parágrafo Primeiro será            
precedida de pedido formalizado à empresa com antecedência de 90 (noventa) a 45             
(quarenta e cinco) dias úteis, por meio de processo administrativo. A APPA deverá             
providenciar resposta com antecedência máxima de 30 (trinta) dias úteis à data de             
inscrição no evento para que o empregado possa dar prosseguimento a todos os             
trâmites necessários, sem prejuízo de suas atividades na empresa. 
  
Parágrafo Terceiro – Quando da negativa de custeio, por parte da APPA, da             
participação dos empregados nos eventos solicitados, a empresa concederá sua          
liberação, sem prejuízo da remuneração mensal, desde que previamente acordado          
com a chefia imediata. 
  

 



 
Parágrafo Quarto – Em contrapartida à sua participação em atividades referidas nos            
parágrafos primeiro, segundo e terceiro, o empregado deverá apresentar à APPA um            
resumo da experiência, bem como sugestões de eventuais melhorias nos processos de            
trabalho do empregado ou de outros setores da empresa. 
  
Cláusula Vigésima Oitava -  ASSÉDIO. 
Em caso de reclamação sobre algum profissional de engenharia, como polo ativo ou             
passivo, com relação à assédio moral, ou de qualquer outro tipo, a empresa deverá dar               
ciência de tal fato ao Senge-RJ. 
  
Parágrafo Único - Na vigência deste Acordo, após laudo fornecido pelo serviço            
médico da empresa, a APPA se compromete a promover remanejamento de           
empregados, desde que a função desempenhada ou o local de trabalho estejam sendo             
prejudiciais à sua saúde, respeitados os aspectos legais. 
  
Cláusula Vigésima Nona -  LICENÇA LUTO. 
Na vigência deste Acordo, serão concedidos aos empregados da APPA, sem prejuízo            
do recebimento da respectiva remuneração, 5 (cinco) dias consecutivos de licença luto            
por falecimento de cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou irmã, ou pessoa           
declarada, em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social, sob sua dependência. 
  
Parágrafo Único – A concessão do benefício estabelecido no caput fica condicionada            
à entrega da certidão de óbito à chefia imediata. 
  
Cláusula Trigésima -  LICENÇAS MATERNIDADE, PATERNIDADE E AVÓ. 
A APPA concederá licença-maternidade de 180 (cento e oitenta) dias corridos,           
licença-paternidade de 8 (oito) dias corridos, e licença-avó de 7 (sete) dias corridos. 
  
Cláusula Trigésima Primeira - HOMOLOGAÇÃO, RESCISÕES DE CONTRATO DE         
TRABALHO  
A APPA efetuará a homologação, no Senge-RJ, de todas as rescisões de contrato de              
trabalho, que vierem a ocorrer, dos seus empregados, representados pelo Senge-RJ,           
com período mínimo de 12 meses de contrato de trabalho. 
  
Cláusula Trigésima Segunda -  ACORDO DE PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS.  
Na vigência deste ACT, a APPA se compromete a iniciar processo negocial e a              
celebrar, junto aos engenheiros, acordo específico de participação nos resultados,          
garantida sua aplicabilidade aos resultados atingidos ainda no ano de 2019. 

 



 
 
Cláusula Trigésima Terceira -  MENSALIDADE ASSOCIATIVA. 
A APPA se compromete a efetuar o desconto em folha de pagamentos das             
mensalidades da Contribuição Social (contribuição associativa), dos seus empregados,         
representados pelo Senge-RJ, desde que autorizados por esses. 
 
Parágrafo Primeiro - A APPA se compromete a repassar as mensalidades           
efetivamente descontadas dos empregados associados ao SENGE-RJ, conforme        
definido no caput desta cláusula, até o 8º (oitavo) dia útil de cada mês. 
  
Parágrafo Segundo- A APPA enviará ao Senge-RJ, até o 8º (oitavo) dia útil de cada               
mês, a relação dos empregados que sofreram desconto relativo à mensalidade           
associativa identificando o profissional com nome e CPF, bem como o valor total do              
respectivo repasse. 
  
Cláusula Trigésima Quarta – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 
A APPA obriga-se a descontar da folha de pagamento de seus empregados, relativa ao              
mês de março, a contribuição sindical de todos os engenheiros ou profissionais da             
empresa que exerçam função para a qual se requeira habilitação em engenharia,            
respeitadas as regras aprovadas em Assembleia Geral Extraordinária realizada pelo          
Senge-RJ. 
 
Parágrafo Único - A APPA enviará ao Senge-RJ, até o 8º (oitavo) dia útil de cada                
mês, a relação dos empregados que sofreram desconto relativo à contribuição sindical,            
identificando o profissional com nome e CPF, bem como o valor total do respectivo              
repasse. 
  
Cláusula Trigésima Quinta - CONTRIBUIÇÃO DE SOLIDARIEDADE AO        
SENGE-RJ 
A APPA obriga-se a acatar os valores e formas de pagamento das Contribuições ao              
Senge-RJ, conforme autorização deliberada na Assembleia da categoria representada         
pelo Senge-RJ. 

Parágrafo Primeiro - O Senge-RJ obriga-se a encaminhar à APPA a Ata da             
assembleia que tenha deliberado sobre as Contribuições referidas no Caput desta           
Cláusula. 
 

 



 
Parágrafo Segundo - A APPA obriga-se a repassar ao Senge-RJ, no prazo máximo             
de 5 dias úteis, após a data de primeiro pagamento do salário a que se refere o                 
presente ACT, os valores das Contribuições aprovadas nas Assembleias. 
 
Parágrafo Terceiro - Os descontos realizados dentro do prazo descrito no parágrafo            
anterior serão repassados ao Senge-RJ, com o pagamento da Guia de Contribuição            
Assistencial, a ser gerada diretamente na página do Senge-RJ na internet, no            
endereço (link) indicado ao final deste parágrafo. Para geração da referida guia, deverá             
ser preenchido formulário onde deverão constar, para cada profissional, representado          
pelo Senge-RJ, nome, CPF e valor do respectivo repasse. O link para geração da Guia               
desta Contribuição é  
https://sistema.sengerj.org.br/guias_assistenciais/buscar_unidade 
 
Cláusula Trigésima Sexta -  MULTA PELO DESCUMPRIMENTO 
Fica estabelecida a multa no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do piso              
normativo da categoria dos engenheiros, por empregado, por infração e por dia, nos             
casos de descumprimento das obrigações constantes do presente Acordo,         
revertendo-se o pagamento em favor da parte prejudicada, nos termos do Art. 412 do              
Código Civil. 
  
Parágrafo Único– No caso de descumprimento de cláusula que não tenha valoração            
econômica, a multa estabelecida no caput fica limitada ao piso legal da categoria             
representada pelo Senge-RJ (Lei 4950-A/66) para jornada de 8 horas, por cláusula            
descumprida, por empregado, revertendo-se o pagamento em favor do Senge-RJ. 

 
Rio de Janeiro, 10 de julho de 2019. 

  
 
 

    ____________________________________ 
Olimpio Alves dos Santos 
Presidente do Senge-RJ 
CNPJ 33953.449/0001-23 
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