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COMERCIANTE UNIDO. ABASTECIMENTO FORTE.

RETROSPECTIVA 2019

Confira as principais ações realizadas pela ACCeasa
Página 5

A ACCeasa apresenta aos seus associados um breve resumo das ações
realizadas pela entidade em 2019, em prol do desenvolvimento do mercado.

COM A PALAVRA, A DIRETORIA

O ano de 2019 já se despediu, mas
a ACCeasa não poderia deixar de
relembrar fatos e ações que fizeram
com que esse ano fosse caracterizado
como um ano de grandes desafios.
Realizamos muitas ações positivas
em prol da melhoria do ambiente
de negócios em nosso entreposto,
conforme destacamos na breve retrospectiva apresentada na página 5
deste Informativo.
Parceria, empenho e criatividade.
Estas três palavras resumem o importante projeto iniciado em 2019
pela ACCeasa, em parceria com a
CeasaMinas e a Aphcemg, com o
objetivo de resolver um problema
que enfrentamos há muitos anos,

com a falta de espaços para veículos,
de forma a atender com mais conforto os nossos clientes. Com a ação
dessas entidades e o apoio do nosso
Conselho de Administração e de
empresários associados, foi possível
disponibilizar dois novos espaços
para veículos leves, que já podem ser
ocupados espontaneamente, até que
sejam implantadas normas de conduta para sua devida utilização. Os
dois espaços terão capacidade para
receber cerca de 1300 veículos leves,
o que nos traz a expectativa de organização do trânsito, fortalecimento
do comércio e desenvolvimento econômico do entreposto.
Os locais estão sendo liberados,
no momento, de forma provisória,
sendo que ainda dependemos de recursos financeiros para a finalização
completa das obras. Passo a passo,
avançamos para a solução de um problema crônico em nosso mercado.
A desestatização da CeasaMinas,
oficializada pelo Governo Federal, é
outra questão na qual a ACCeasa se
envolve, buscando, junto aos órgãos
responsáveis, uma solução que venha de encontro às necessidades dos

concessionários aqui estabelecidos.
Buscamos, antes de tudo, que, o
processo de desestatização contemple importantes reivindicações dos
operadores de mercado.
Entendemos que uma central de
abastecimento não pode ser confundida com um centro comercial, pois
exercemos aqui uma atividade que
promove o abastecimento e a segurança alimentar. O mercado do entreposto de Contagem é o resultado
direto do trabalho exercido por seus
operadores que, a cada dia, durante
45 anos, vem fomentando esse grande polo econômico tão importante
em nosso estado.
Continuamos trabalhando e nos
empenhando em ações que proporcionem melhores condições para
a realização das nossas operações
comerciais. Estamos começando
um novo ano, renovados em nossa
luta para vencer os desafios que se
apresentam. Esperamos, em 2020,
continuar contando com o seu apoio,
confiança e parceria!
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MERCADO
BALANÇO FINANCEIRO RDC

Novembro de 2019

166.225,65

RDC Recebida

1.927.578,97

TOTAL RECEITAS

3.503.402,14

Tarifas Públicas

Financeiros

108.061,57

Investimentos

RDC Recebida

1.931.742,97

TOTAL RECEITAS

3.498.821,08
415.864,09
1.093.430,91
407.309,32

Materiais

12.128,37

Convênios

53.354,03

Financeiros

385.666,58

Investimentos

–

–

TOTAL DESPESAS

2.103.156,92

TOTAL DESPESAS

2.367.753,30

SALDO FINAL

1.400.245,22

SALDO FINAL

1.131.067,78

RELATÓRIO FINANCEIRO ACCEASA

Novembro de 2019

10.01 - Mensalidades de Associados
10.02 - Receitas Centro Administrativo

RECEITAS

DESPESAS

56.776,60

Dezembro de 2019

81.664,00

10.01 - Mensalidades de Associados

–

10.02 - Receitas Centro Administrativo

2.251,00
–

10.03 - Receita Área de Lazer

240,00

10.03 - Receita Área de Lazer

400,00

10.04 - Comodato de Espaço

–

10.04 - Comodato de Espaço

–

10.06 - Receitas Creche Escola (Mensalidade)

–

10.06 - Receitas Creche Escola (Mensalidade)

–

10.07 - Receita Creche Escola (Repasse)

–

10.07 - Receita Creche Escola (Repasse)

–

10.08 - Receita Posto Médico (Convênio)

–

10.08 - Receita Posto Médico (Convênio)

–

10.09 - Receita Centro Social (Convênio)

52.969,29

10.09 - Receita Centro Social (Convênio)

53.232,58

10.10 - Doações Recebidas

–

10.11 - Dev. Mensalidade Recebida Duplicidade

–

TOTAL
11 - Receitas Financeiras

RECEITAS

DESPESAS

Convênios

166.832,89

Pessoal

441.176,76
9.925,11

T.A. Recebida

Serviços

1.096.280,94

Materiais

1.400.245,22

Tarifas Públicas

390.935,94

Pessoal

134.873,29

10.10 - Doações Recebidas

–

10.11 - Dev. Mensalidade Recebida Duplicidade

–

TOTAL

1.974,95

55.883,58

11 - Receitas Financeiras

1.857,37

12 - Outras Receitas Operacionais

–

12 - Outras Receitas Operacionais

–

13 - Outras Receitas Não Operacionais

–

13 - Outras Receitas Não Operacionais

–

TOTAL

DESPESAS

RECEITAS

T.A. Recebida

Serviços

SALDO ANTERIOR

1.409.597,52

1.974,95

TOTAL

1.857,37

14 - Despesas Administrativas

65.010,21

14 - Despesas Administrativas

15 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica

56.486,67

15 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica

55.392,95
131.841,08

16 - Serviços Prestados Pessoa Física

200,00

16 - Serviços Prestados Pessoa Física

–

17 - Impostos, Taxas e Contribuições

12.954,91

17 - Impostos, Taxas e Contribuições

7.888,07

18 - Despesas Manutenção e Conservação

27.914,43

19 - Outras Despesas Operacionais

12.137,81

20 - Despesas Financeiras
21 - Despesas Não Operacionais
TOTAL DESPESAS
DÉFICIT

143,80
–
174.847,83
-37.999,59

DESPESAS

RECEITAS

SALDO ANTERIOR

Dezembro de 2019

18 - Despesas Manutenção e Conservação

60.075,86

19 - Outras Despesas Operacionais

19.723,59

20 - Despesas Financeiras
21 - Despesas Não Operacionais

138,50
–

TOTAL DESPESAS

275.060,05

DÉFICIT

-217.319,10
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ACONTECEU
VEÍCULOS LEVES

CeasaMinas disponibiliza novos espaços
Com o objetivo de melhorar o atendimento
aos clientes, a CeasaMinas disponibiliza,
em fase de teste, dois novos espaços, inicialmente para veículos leves, no entreposto de
Contagem. Um dos espaços fica próximo ao
antigo Vita Sopa e o outro localiza-se atrás
do pavilhão Z. O objetivo é liberar o entorno
do Mercado Livre do Produtor (MLP) e as
frentes das lojas para compradores, especialmente aqueles que usam caminhões.
Até que as novas condutas para acesso com veículos leves ao entreposto de
Contagem pela portaria da BR-040 sejam
implantadas, os novos espaços podem ser
ocupados espontaneamente. Alguns usuários já aderiram às novas ações e estão utilizando o espaço amarelo, localizado próximo
aos pavilhões U, V, X e Z (foto).

COLETA SELETIVA

ACCeasa discute melhoria na separação
do lixo nos setores comerciais da CeasaMinas
A diretoria da ACCeasa recebeu, no dia 14 de janeiro, representantes da
Associação dos Catadores Autônomos de Materiais Recicláveis de Contagem
– ASMAC, quando foi discutida a necessidade de conscientização da comunidade do entreposto sobre a importância da sua participação na separação
prévia do lixo, não misturando resíduos recicláveis com orgânicos.
De acordo com a apresentação feita pelos representantes da Asmac, Murilo
Zaparoli e Patrícia Nogueira Ferreira, a coleta seletiva promove diversos
benefícios, tanto para a Asmac, contribuindo com a geração de emprego e
renda das muitas famílias dos catadores associados, como para a CeasaMinas,
na redução do volume de material a ser coletado e transportado até o aterro
sanitário, reduzindo assim o valor para o aterramento.

» COLETA SELETIVA TRAZ BENEFÍCIOS CONJUNTOS

Destine corretamente os resíduos sólidos da sua loja!

Economia gerada pela destinação
correta e separação dos resíduos

Associação dos Catadores Autônomos de
Materiais Recicláveis de Contagem – ASMAC.
31

98773-3112 (Claudete)

RECICLÁVEIS
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Custos de aterramento

• Custo aproximado de R$ 770.000,00/ano com aterramento de 12 mil
toneladas de resíduos.
• Custos de coleta e transporte a 3,3 km.

• 46% dos concessionários não separam os resíduos.
• 18,4% (2.240 toneladas) recicláveis, redução no custo de aterramento de
R$141.500,00/ ano.
• 5,9 toneladas de recicláveis/dia: potencial redução de custo de aterramento
diário de R$372 reais.
ORGÂNICOS

Fonte: ASMAC

ONDE SOLICITAR A COLETA

ASMAC: aumento de produção e renda
Ceasa: redução no valor para o aterramento no aterro sanitário
Terrayama: Redução do volume de material a ser coletado e
transportado até o aterro.

CAPA
RETROSPECTIVA

Desafios e muito trabalho marcaram as ações da ACCeasa em 2019
Para os diretores e conselheiros da ACCeasa, 2019 foi encerrado com um sentimento de realização pelo trabalho desenvolvido durante o ano. De acordo com o
diretor-presidente, Noé Xavier, esse foi um ano de muito trabalho e, mais uma vez, a Associação cumpriu o seu papel de representar e defender os interesses
dos seus associados, os comerciantes que atuam no entreposto de Contagem da CeasaMinas. “Realizamos muitas ações positivas em prol da melhoria do
nosso ambiente de negócios. Dentre as atividades realizadas, não podemos deixar de destacar o processo de mobilização que envolveu a administração da
CeasaMinas, a Aphcemg, a ACCeasa, conselheiros e associados, que buscaram, trabalhando em conjunto, resolver a questão da falta de espaços para veículos
leves no entreposto. “A realização de um projeto dessa dimensão e importância só é possível com o envolvimento e dedicação de todos”.
JANEIRO

FEVEREIRO

FEVEREIRO

Empresas associadas recebem
Alvará de Localização e Funcionamento

Curso prático sobre rastreabilidade de hortifrúti

Resolução da Diretoria da CeasaMinas (RD/
PRESI/04/19) normatiza a liberação de carrinhos retidos e/ou apreendidos no entreposto

MARÇO

MARÇO

ABRIL

Mandado de Segurança Coletivo desobriga
a ACCeasa, bem como seus associados ao
recolhimento da taxa de incêndio

Café com Oração – ACCeasa comemora os
45 anos da CeasaMinas e faz homenagem
ao ex-ministro Allyson Paulinelli

Noé Xavier participa de reunião no
Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (MAPA), com participação
da Ministra Tereza Cristina

ABRIL

ABRIL

MAIO

Valor da tarifa de RDC permanece inalterado
durante o primeiro semestre de 2019

Noé Xavier participa de reunião realizada
pela Confederação Brasileira das Associações
e Sindicatos de Comerciantes e Entrepostos de
Abastecimento (Brastece), em Campinas/SP

Parceria entre a ACCeasa, CeasaMinas e
Aphcemg possibilita início de projeto que
promoveu a ampliação de espaços para
veículos leves no entreposto de Contagem

AGOSTO

SETEMBRO

Abracen/Brastece – Entreposto de Contagem
recebe encontro nacional para debater temas
de interesse das Ceasas brasileiras

Comissão de RDC define redução no valor da
tarifa. O valor de R$ 13,15 foi reduzido para
R$ 12,00 nos meses de vencimento de outubro,
novembro, dezembro/19 e janeiro/20
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É BOM SABER
TELHADOS

GRUPO G7 CONTAGEM

Cuidados necessários
para uma boa manutenção

Entidade apresenta balanço das
atividades realizadas em 2019

A JRL Engenharia Ltda., empresa responsável pela manutenção dos telhados
das lojas do entreposto alerta para a necessidade de cuidados importantes
para preservação da qualidade dos telhados das lojas. De acordo com Jean de
Alencar Ferreira, gerente de obras da empresa, durante os trabalhos de manutenção são encontrados nos telhados objetos como, calçados, frutas, materiais plásticos e pedaços de madeiras: “Na época das chuvas esses resíduos são
conduzidos pela água até a entrada da tubulação de descida d'água, causando
a obstrução e transbordo das calhas, atingindo diretamente os lojistas”.
A ACCeasa solicita a colaboração dos comerciantes para evitar a ocorrência
desses problemas, fiscalizando esse tipo de vandalismo, que causa a sujeira
das calhas, e notificando, sempre que possível, os casos, ajudando na identificação dos infratores para que os mesmos possam ser penalizados.

O G7 Contagem, fórum que agrega as entidades da sociedade econômica e
social de Contagem, que visa o crescimento da municipalidade e o bem-estar e
renda dos seus cidadãos, apresenta relatório de gestão, onde destaca as ações
executadas em 2019.
De acordo com o presidente do G7, Mário Lúcio G. de Moura, foram muitos os desafios enfrentados pela entidade, que, de forma estratégica, vem permeando positivamente sua participação em todos os conselhos e comissões
relacionados à administração pública municipal. “Com isso, muitas vitórias
foram alcançadas para beneficiar a sociedade contagense, graças, principalmente, à parceria entre às entidades que compõem o G7 com a atual administração da Prefeitura, sob a gestão do Prefeito Alex de Freitas”.
Dentre os vários benefícios alcançados, a entidade destaca:

ATENÇÃO!
Não se deve executar qualquer tipo de serviço em cobertura sem
o devido acompanhamento da equipe técnica da CeasaMinas.
Para garantir a agilidade do atendimento, as demandas devem
ser informadas diretamente nos setores de manutenção e
engenharia da CeasaMinas:
MANUTENÇÃO 31 3399-3405

ENGENHARIA 31 3399-2030

COMUNICAÇÃO

Atualize seus dados
A ACCeasa utiliza seu site, Facebook, e-mails e mensagens por WhatsApp
para levar aos seus associados informações importantes sobre o setor, bem
como sobre as atividades promovidas pela Associação.
Solicite pelo número (31) 98738-7525 sua
inclusão no grupo de WhatsApp da ACCeasa
Encaminhe seu endereço de e-mail para
atualização: acceasa@acceasa.com.br

ATENÇÃO!

SEGURANÇA
Ao efetuar qualquer transação bancária (malotes), comunique ao
Olho Vivo e à Polícia Militar para ser monitorado e acompanhado.

Olho Vivo

(31) 3394-7067 / 3399-3444

Pelotão da PM
(31) 3394-1217

Colaboração: Sergio Luiz - Empresa de Vigilância Plantão

• Atuação no processo para isentar os engenhos publicitários de até 2,50 m²
(TFEP) e criação de critérios objetivos para definir as dimensões corretas
desses engenhos.
• Empenho para transformar a Junta de Recursos Fiscais em Conselho Tributário,
aumentando a capacidade de analisar processos fiscais e consequentemente
melhorar a justiça tributária, com a participação de membros do G7 ou de pessoas indicadas com amplo conhecimento da matéria, dando aos contribuintes a
oportunidade do contraditório e da ampla defesa ainda em fase administrativa.
• Participação nos processos para obtenção do Alvará de Localização e
Funcionamento, com as seguintes melhorias:
* Isenção do Alvará de Localização e Funcionamento para as empresas cuja
resposta da Consulta de Viabilidade pela Prefeitura de Contagem for classificada como SEM RESTRIÇÃO.
* Emissão do Alvará via Sistema JUCEMG.
* Dispensa da apresentação de contratos de locação e comodato.
* Atendimento presencial com a possibilidade da participação de outros
órgãos envolvidos (Meio Ambiente, Vigilância Sanitária, Transcon, etc.).
* Dispensa da taxa de preço público para os alvarás emitidos por meio eletrônico (Sistema JUCEMG).
• Participação na demanda para desburocratizar e acelerar o processo de regularização de empresas instaladas na CeasaMinas referente aos alvarás de
localização e funcionamento de atividade econômica.
• Projeto e primeiras reuniões para implantação do Observatório Social em
Contagem, que é o exercício da cidadania de forma democrática e apartidária
de reunir o maior número possível de entidades representativas da sociedade
civil com o objetivo de contribuir para a melhoria da gestão pública.
• Participação nas reuniões sobre as normas de incentivos fiscais para às empresas, com redução do IPTU e outros benefícios, gerando emprego e renda
para os cidadãos de Contagem.
• Atuação perante os órgãos públicos para impedir a concorrência desleal de
feiras temporárias e similares que se instalam no município dentro de espaços locados ou cedidos, atrapalhando as empresas locais, gerando prejuízos e,
consequentemente, o desemprego.
• Participação nas reuniões sobre o Projeto de Lei de Uso e Ocupação do Solo perante
o poder executivo e o legislativo, inclusive com participação em audiências públicas.

LEI DOS CARREGADORES

Assine o Termo Aditivo ao Contrato de Concessão de Uso
O Termo Aditivo ao Contrato de Concessão de Uso acrescenta cláusulas com normas sobre o trabalho avulso na movimentação de mercadorias em geral. Essas
cláusulas têm como objetivo prever a obrigatoriedade de efetivo e integral cumprimento da Lei nº 12.023/2009, bem como do Termo de Ajustamento de
Conduta – TAC, firmado pela CeasaMinas e outras instituições perante o Ministério Público, sobre o trabalho avulso na movimentação de mercadorias em geral.
Informações: (31) 3394-1155 (Administração da ACCeasa).
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HISTÓRIA
MEMORIAL CEASAMINAS

Com empenho e determinação, eles conquistaram
seu espaço no entreposto de Contagem
PROFISSIONALISMO
esta foi uma situação que exigiu muito
profissionalismo e firmeza de atitude.
Oportunidades

SERIEDADE E FOCO

Marcos José da Costa Mello
FRUTÍCOLA CM
Na CeasaMinas desde 1997

Honestidade, compromisso, lealdade e
confiança. De acordo com o empresário
Marcos José da Costa Mello (Frutícola
CM), esses são apenas alguns dos valores que a empresa preserva, ao longo
dos seus 26 anos de atuação, 23 deles na
CeasaMinas, entreposto de Contagem.
“Nossos valores são um conjunto do que
acreditamos, valorizamos e fazemos,
tendo como principal objetivo oferecer
soluções e resultados para os nossos
clientes”. Essa atuação diferenciada garante a fidelização de empresas parceiras e um nome consolidado no segmento
de hortifrúti da CeasaMinas.
História

A Frutícola CM foi fundada em 1994,
na cidade de Monte Alto, em São Paulo,
tendo como fundadores os irmãos Marcos
José da Costa Mello e Maurício Costa
Mello. Marcos Mello conta que, em 1997,
ao decidirem buscar um novo mercado de
atuação, pensaram na CeasaMinas, onde
a empresa está instalada desde então. “A
opção pelo mercado mineiro resultou em
grande êxito”, destaca.
A empresa atua no mercado atacadista, na comercialização de frutas como limão Taiti, manga Tomy, manga Palmer,
abacate, goiaba, lima da Pérsia, tangerina Morgote, laranja Bahia e carambola,
tendo como carro-chefe o limão.
Resultados

Marcos Mello destaca os diferenciais
de atuação da Frutícola CM, que resultaram no reconhecimento da empresa
no segmento, como fornecedora de
frutas selecionadas. “Trabalhamos

com seriedade na seleção, manuseio e
higienização dos nossos produtos, para
atingir a qualidade que nossos clientes
procuram”. O comerciante enfatiza,
ainda, que os resultados alcançados se
devem à atenção que a empresa dedica
às necessidades dos clientes, criando
mecanismos para suprir essas necessidades. “O crescimento vem junto com
o trabalho bem feito – se fazemos um
trabalho que agrada à clientela colheremos, sempre, resultados positivos”.
Dificuldades

Marcos Mello relembra que uma dificuldade que encontrou na Ceasa, no início
da atuação da empresa, foi com relação
à expansão da loja. “Naquela época não
existiam lojas disponíveis para venda e
os custos eram muito elevados”.
O comerciante avalia, também, que
a Ceasa precisa de investimentos para
melhoria das suas condições de utilização, de forma a manter um bom atendimento aos seus usuários. “Toda casa
precisa de reformas e a Ceasa precisa
de reformas que são próprias das suas
estruturas – nada que inviabilize os negócios, mas necessita de investimentos
em obras de revitalização”.
Expectativas

O comerciante destaca a importância da
Ceasa para o abastecimento de alimentos no estado e o papel que ela representa
para a Frutícola CM. “É o nosso negócio.
A Ceasa ainda é um polo de compras, o
“shopping” do hortifrutigranjeiro. Ela é
muito importante, no sentido em que se
reúnem aqui tanto as pessoas interessadas em vender, como em comprar”.
Marcos Mello tem boas expectativas
com relação aos negócios da empresa
na CeasaMinas e manifesta otimismo
com o atual cenário da economia no
país. “Acreditamos que a nossa economia está evoluindo o que, consequentemente, tende a melhorar as nossas
condições de negócios”.

Pedro Antonio Ferreira
CEASAMINAS
Na CeasaMinas desde 1980

Ele iniciou suas atividades na
CeasaMinas em 1980, como orientador
de mercado. Aos 23 anos, o funcionário
Pedro Antonio Ferreira já tinha formação como técnico agrícola e, na Ceasa,
atuava na fiscalização de mercadorias
e orientação ao produtor rural. “Fui galgando, passo a passo, a minha carreira,
sempre com muita dedicação, vestindo
a camisa da empresa”, destaca, com satisfação, o funcionário que, em fevereiro
deste ano completa 40 anos de empresa.
Exercendo atualmente a função de
Pesquisador, na Seção de Informação
de Mercado, Pedro Ferreira relembra o
início do seu trabalho na CeasaMinas:
“Quando cheguei aqui fui designado
para trabalhar na portaria com a fiscalização de notas fiscais e orientação ao
produtor rural, trabalho relacionado à
destinação dos produtos para os comerciantes. Fiquei uns dois ou três anos lá”.
Desse período Pedro se recorda de um
fato que ficou marcado em sua trajetória
na Ceasa. “Em determinada ocasião,
havia na região de São Paulo uma
doença, denominada cancro cítrico, que
atingia produtos como laranja e limão”.
Conta que a doença estava erradicada
em Minas Gerais e, na portaria da
CeasaMinas, a equipe de orientação de
mercado tinha uma relação de determinadas regiões de São Paulo cuja entrada
de produtos cítricos não era permitida.
“Um belo dia, trabalhando na portaria,
como orientador de mercado, veio um
caminhão de São Paulo, com Limão
Tayti, muito bonito. Por felicidade ou infelicidade minha, fui fazer a averiguação
e a Nota era de uma zona não permitida
e tive que fazer a apreensão. Foi uma
situação tensa, com reclamações do motorista do caminhão e do comerciante do
entreposto, inclusive com a necessidade
de apoio da Polícia Militar e presença
da Rede Globo, que acompanharam o
descarte do limão”. Para o funcionário,

Com orgulho, Pedro relata que a dedicação e o bom desempenho no trabalho lhe
proporcionaram diversas oportunidades
na empresa. “Depois desse período na
portaria tive uma oportunidade de promoção e passei a trabalhar no mercado
do produtor, também como orientador
de mercado. Lá tive mais acesso para
trabalhar com o produtor rural”. Depois
de sete a oito anos, o funcionário passou
a trabalhar na Seção de Pessoal onde
ficou por cerca de dez anos, quando, então, foi transferido para o almoxarifado.
Destaca que, no almoxarifado, também
teve outra oportunidade, quando foi convidado pelo falecido Gilson Neves a trabalhar com ele na Seção de Informação
de Mercado, onde atua até o momento.
O setor é responsável pela pesquisa de
preços para informações ao mercado.
Dificuldades

O funcionário relembra que quando
chegou na Ceasa encontrou algumas
dificuldades, que foram superadas
devido à sua vontade de trabalhar.
“Quando cheguei aqui, a Ceasa não
era essa maravilha que estamos vendo
não. Tínhamos dificuldade com ônibus
e, devido às deficiências de transporte,
ficávamos alojados em um local ao
lado do estábulo, onde hoje é o Posto
de Gasolina”. Outro problema que os
funcionários enfrentavam, de acordo
com Pedro Ferreira, era relacionado à
falta de restaurantes. “A Ceasa dava os
cupons para a gente almoçar no antigo
restaurante, o Hi-Fi, instalado aqui na
Ceasa. O outro local para alimentação
era o restaurante do Humberto. Eram
apenas esses dois restaurantes, na ocasião, mas a gente não se importava com
isso. Nosso negócio era trabalhar”.
Expectativas

Pedro destaca o orgulho de trabalhar
em uma central de abastecimento que
é referência no país e diz que espera
continuar colaborando para o seu
desenvolvimento. “Apesar de já estar
aposentado, estou com saúde e quero
continuar trabalhando e contribuindo”.
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JURÍDICO
LEGISLAÇÃO TRABALHISTA

Entenda o contrato de trabalho verde e amarelo
Foi publicada no dia 12 de novembro de 2019 a Medida Provisória nº 905,
que criou o contrato de trabalho verde e amarelo, além de trazer em seu bojo
profundas alterações na legislação trabalhista e previdenciária.
A Medida Provisória entrou em vigor imediatamente na data da sua publicação, vale dizer, 12/11/2019, com exceções de alguns dispositivos que
possuem períodos de vigência próprios e condições de validade específicas.
Para adesão ao chamado “contrato de trabalho verde e amarelo” as empresas deverão seguir os seguintes requisitos:

» MUDANÇAS NOS CONTRATOS DE TRABALHO COMUNS
FGTS

A partir de janeiro de 2020 fica extinta a contribuição social devida pelos
empregadores para toda e qualquer dispensa do empregado sem justa causa, à
alíquota de 10% sobre o montante do FGTS.
TRABALHO AOS DOMINGOS E FERIADOS

I.
II.
III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

Período de utilização – Janeiro/2020 a Dezembro/2022.
A contratação deverá ser apenas para os novos postos de trabalho.
Destina-se a pessoas entre 18 e 29 anos de idade para fins de registro do
primeiro emprego. Durante o prazo de 180 dias, contado da data da sua
dispensa, não cabem recontratações de trabalhadores para esta modalidade, salvo primeiro emprego, vínculos como menor aprendiz, contrato
de experiência, trabalho intermitente e trabalho avulso.
A contratação será por prazo determinado e por no máximo 24 meses a
partir da data de sua realização, sendo que, se ultrapassado tal prazo,
será convertido automaticamente em contrato por prazo indeterminado.
A quantidade de trabalhadores na nova modalidade não poderá ultrapassar 20% do total de empregados da empresa.
Abrangerá qualquer tipo de atividade, transitória ou permanente, e para
substituição transitória de pessoal permanente, vedada a contratação de
trabalhadores submetidos a legislação especial.
O salário-base mensal para esta categoria de trabalhador é de até um
salário mínimo e meio nacional (R$ 1.497,00 em 2019), permitido o
aumento salarial após doze meses de contratação.
Mensalmente será devido o pagamento das parcelas de remuneração, 13°
salário proporcional, e férias proporcionais com acréscimo de um terço,
sempre ao final de cada mês, ou de outro período de trabalho, se inferior,
caso acordado entre as partes.
Podem ser realizadas duas horas extras remuneradas, com acréscimo de
50% da hora normal, se estabelecido por acordo individual, ou norma
coletiva de trabalho.
A compensação de jornada é permitida por meio de acordo individual,
tácito ou escrito, para a compensação no mesmo mês. O banco de horas
poderá ser pactuado por acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra no período máximo de seis meses.
As horas não compensadas na rescisão serão pagas como horas extras
não compensadas.
Na extinção contratual, junto às verbas rescisórias, será devida a indenização sobre o saldo do FGTS, caso não tenha sido acordada a sua
antecipação, calculadas com base na média mensal dos valores recebidos
pelo empregado no curso do respectivo contrato de trabalho.
O aviso prévio é devido nesta modalidade de contrato de trabalho.
Quando regulamentado, a previsão é que, se preenchidos os requisitos
necessários, os trabalhadores contratados nesta modalidade poderão
beneficiar-se do Seguro-Desemprego.
O FGTS mensal é de 2% para esta contratualidade, independentemente
do valor da remuneração.
O valor da multa do FGTS poderá ser reduzido de 40% para 20%, se decidido em comum acordo, entre empregado e empregador, a antecipação
de seu pagamento.
As empresas ficam isentas da contribuição previdenciária de 20%, do
salário-educação, da contribuição social destinada ao Sistema S, dependendo ainda essa medida de autorização do Ministro de Estado da Economia.
Os direitos trabalhistas previstos na Constituição Federal, na CLT e em
instrumentos coletivos de trabalho ficam garantidos nesse tipo de contratação naquilo em que não contrariem a MP.
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A MP também autoriza o trabalho aos domingos e feriados para o setor
industrial, independentemente de negociação coletiva, desde que o repouso
semanal remunerado coincida com o domingo uma vez a cada 7 semanas. Para
os setores de comércio e serviços, o repouso deverá ocorrer, no mínimo, uma vez
no período de quatro semanas. Para o comércio deverá, ainda, ser observada a
legislação local. A remuneração do trabalho aos domingos será em dobro, desde
que a folga não seja compensada.
PRÊMIOS

São válidos os prêmios, independentemente da forma de pagamento e do meio
utilizado para a sua fixação, inclusive os fixados por ato unilateral do empregador, ajuste com os empregados e norma coletiva.
• Devem ser pagos somente a empregados.
• Devem decorrer de desempenho superior ao ordinariamente esperado (devendo ser definido previamente o que é desempenho
ordinário).
• Pagamento limitado a quatro vezes no mesmo ano civil e, no máximo,
uma vez no mesmo trimestre civil.
• Regras para percepção deverão ser estabelecidas previamente e mantidas
arquivadas por seis anos.
ALIMENTAÇÃO

Estabelece expressamente que o fornecimento de alimentação, seja in natura
ou por meio de “documentos de legitimação” tais como tíquets, vales, cupons,
cheques, cartões eletrônicos destinados à aquisição de refeições ou de gêneros
alimentícios, não possui natureza salarial e nem é tributável para efeito da
contribuição previdenciária e dos demais tributos incidentes sobre a folha
de salários e tampouco integra a base de cálculo do imposto de renda da
pessoa física.
ACIDENTE DE TRAJETO

Revoga o artigo 21, inciso IV, letra "d", da Lei nº 8.213/91, que equipara o
acidente de trajeto sofrido pelo empregado ao acidente do trabalho típico.
PLR

Altera a Lei da PLR (Lei 10.101/2000) retirando a obrigatoriedade da
Comissão paritária ser integrada, também, por um representante indicado
pelo sindicato da respectiva categoria.
Determina que serão consideradas regras previamente fixadas aquelas estabelecidas anteriormente ao pagamento da antecipação (quando prevista) e
aquelas definidas com antecedência mínima de 90 dias da data do pagamento
da parcela única ou final, caso haja pagamento de antecipação.
Estabelece que a PLR poderá ser fixada diretamente com o empregado
portador de diploma de nível superior e que perceba salário mensal igual ou
superior a duas vezes o limite máximo dos benefícios da Previdência Social.
MARCELO ROMANELLI CEZAR FERNANDES
Sócio do Escritório Alexandre Papini, Notini,
Cannan, Tavares e Romanelli Advogados
(Assessor jurídico da ACCeasa)

