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Tribunal Superior Eleitoral

N VI

SECRETARIA JUDICIÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 153-68.2016.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove,
procedi à abertura do anexo 20, à fl. 2.
Eu,
, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação
e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.
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ANEXO 20
PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 153-68.2016.6.00.0000
Documentos encaminhados com a Petição protocolizada sob n°2.248/2019,
juntada aos autos principais às fis. 173 e seguintes.
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NOTA EXPLICATIVA
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3.L.PINTO BRINDES ME - VISUAL BRINDES
11/12/ 2015 R$765,00
DESPESA: confecção e impressão de banners, faixas, cartazes, materiais
gráficos, para utilização pelo PRP NACIONAL em evento partidário.

VINCULAÇÂO PARTIDÁRIA: impressão de materiais gráficos para
utilização em reunião partidária nacional realizada em 12/12/2015

EVENTO: 12/1212015 - São José do Rio Preto/SP - Reunião Partidária
Nacional e palestra de Gilberto Moreira.

DOCUMENTOS:
a) Cheque;
b) Nota fiscal;
c) Convocação;
d) Lista de presenças;
e) Ata da reunião;
g) Revista Republicana n.27, dezembro 2015, que notificou o evento;
h) Notícia do site do PRP (wwwpniorqbr)
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NOTA FISCAL

17-3226-6747
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J. L. Pinto Brindes - ME
CRua Oscar de Barros Serra Dona, 5459-Vila São Pedro - CEP 15091-180 - S. J. Rio Preto - SP
CFOP

(DATA-UMITE PAi
EMISSAO

L

ENTRADA

00/00100

fCNPJ

07.896.742/0001-96
(INSCRIÇÃO ESTADUAL
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FONE/FAX

DATA DA QAJENT}R.

"7 (

HORA DA SAÍDA

RiÇÃO ESTADU

/%,

DADOS DO PRODUTO
CÔSGO
PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

F

T

UNIO.

QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

CALCIJLOS DO IMPOSTO
'EBASE
CALCULO DO ICMS
VALOR DO FRETE

VALOR DO ICMS

VALOR DO CÁLCULO ICMS

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO SEGURO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IP(

VAL

TLeOJPRODUTOS

TANPflTAflf1PJflI IIM TRArOISPflRTAfl(%

FRETE POR CONTA

NOME/RAZÃO SOCIAL

1. EMITENTE
2. DESTINATÁRIO

PLACA DO VEÍCULO

MUNICÍPIO

ENDEREÇO
QUANTIDADE

MARCA

ESPÉCIE

AUUS ALJIÇIONAIS

ML-S t:M

NÚMERO

UF

CNPJ/CPF

UF

INSCR. ESTADUAL

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

AU HSCU

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE

NO CONTROLE DE FORMULÁRIO

PELO SIMPLES NACIONAL"
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

Horta E O681r. Lida-ME - RuaErgontno.273-Jd Amérlco-FonaJFax: (17) 3218-9413- São José do Pio Preto -SP-Inscr. 681.647.263.713.115-ME -CNPJO1.185916/0001-26-lOTaI6es da 501 a 1000-50x4-AIDFN.'41$734726211 -Mod.1 -0312011

de J.

L. Pinto Brindes - ME, os produtos Constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO
L

II

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
-'

PRP44

PARTIDO

REPUBLICANO
PROGRESSISTA

DIRETÓRIO NACIONAL
,a aucki

E
São José do Rio Preto, 16 de Novembro de 2015

Prezado(a) companheiro(a):

00

Assunto: Encontro de 12 de dezembro de 2015
Informamos aos Srs. Presidentes que agenda do dia 12 de dezembro, em São
José do Rio Preto, será dividida da seguinte forma:
Das 8h às 8h45: café da manhã
Das 8h45 às 10h30: reunião EXCLUSIVA dos presidentes regionais (será
aberta exceção para os vice-presidentes).

Das 10h30 às 12h: palestra motivacional com o COACHING GILBERTO
MOREIRA.

e.
Atenciosamente,

Ovasco Roma A$timf Resende
Presidente NacionaiS do PRP

Rua Santo André, 534-Jardim Europa-telefax (17)3234.2468
São José do Rio Preto - SP - Cep. 15014-490
Site: www.prp.org.br - E-mail: prpnacionalsrpterra.com.br
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Lista de presença e ata da reunião dos Presidentes Regionais, realizada no
dia 12 de dezembro de 2015 em São José do Rio Preto/SP, pela Executiva
Nacional do Partido Republicano Progressista - PRP.
01 Emerson Pontes (AC)
02 Laécio de Sousa Borges (P1)
03Thomaz José Medeiros de Sena (RN)
04.Adalberto Monteiro (DE)
05Eliane Santos da Cunha (RJ)
06.Jorge Otavio Bahia Rezende (PA)
07.Paulo Henrique do Almeida Santos (CE)
08.Edson Tavares de Meio (SC)
09.Aerto de Brito Luna (PE)
10.Clécio Marcelino Tenório (RO)
11 Jorge Luiz de Paula Martins (PR)
12,Pedrinho Feitosa de Oliveira (MS)
13.Jackson Chagas Saldanha (AM)
14.Maria da Luz Silva (PB)
15.Severino José Coelho Neto (MA)
16Jorcelino José Braga (GO)
iTRonaldo Martins Araujo (SP)
18José Roberto Ramires (1 1 Tesoureiro Nacional)
19Antonio Arantes Neto (Secretário Geral)
20Ovasco Roma Altimari Resende (Presidente)
21.Hildegard de Azevedo Gurgel (AP)
22.Alexandre Gomes Marques (BA)
Ata da reunião dos Presidentes Regionais realizada em 12 de dezembro de
2015 na sede administrativa do partido, na rua Santo André, 534, Jardim
Europa, São José do Rio Preto/SP. Aos 12 dias do mês de dezembro de 2015,
reuniram-se os Presidentes Regionais em reunião realizada na sede
administrativa do PRP Nacional, Rua Santo André, 534, Jardim Europa, São José
do Rio Preto/SP, devidamente convocada por carta individual do seguinte teor:
"São José do Rio Preto, 16 de Novembro de 2015. Prezado(a) companheiro(a):
Assunto: Encontro de 12 de dezembro de 2015. Informamos aos Srs. Presidentes
que agenda do dia 12 de dezembro, em São José do Rio Preto, será dividida da
seguinte forma: Das 8h às 8h45: café da manhã; Das 8h45 às 10h30: reunião
EXCLUSIVA dos presidentes regionais (será aberta exceção para os vicepresidentes). Das 10h30 às 12h: palestra motivacional com o COACHING
GILBERTO MOREIRA. Das 12h: CONFRATERNIZAÇÃO no Clube dos Médicos.
Atenciosamente. Ovasco Roma Altimari Resende. Presidente Nacional do PRP"
O Presidente abriu a reunião pontualmente às 08:00 horas. Após a formação da
mesa diretora, o Presidente Ovasco Resende convocou para secretariá-lo Antonio
Arantes Neto, Secretário Geral, que aceitou imediatamente, O Presidente solicitou
a verificação da existência de quórum, tendo o Secretário Geral respondido
afirmativamente. Em seguida, o Presidente pediu ao Secretário que fizesse a
leitura da Convocação, o que foi prontamente atendido. Após, o Presidente
Ovasco Roma Altimari Resende registrou ausência, e respectiva justificativa, dos
Rua Santo André, 534, Jardim Europa, São José do Rio Preto/SP, CEP 15014-490
Telefax: 17-3234.2468 /wwwprp.orgbr 1 e-mail: prpnacíonalsrpterra.corn.br
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seguintes Estados: Alagoas (Nivaldo Ferreira de Albuquerque), Roraima
(Francisco Vieira Sampaio); Rio Grande do Sul (Rubens Goldenberg), Tocantins
(Lucas Vieira da Silva Meira); Mato Grosso (Emanuel Mussa Amui Pinheiro),
Sergipe (Potyana de Souza Ribeiro) e Marcus Alves de Souza (ES). Minas Gerais
não se aplica. O Presidente Ovasco Roma Altimari fez uso da palavra
ponderando acerca das crises econômica e política que assolam o país. Aduziu
que o país precisa de bons gestores, demenos impostos, de melhores serviços
públicos. Ponderou que o PRP, como partido político, tem a prerrogativa de
apresentar soluções à política nacional. Solicitou aos Presidentes que até
1510112015 enviem ao Diretório Nacional sugestões com propostas para mudar o
Brasil. Sobre as eleições 2014, concluiu que faltou pouco para o PRP eleger 08
deputados federais. Foram eleitos 01 no Rio de Janeiro, 01 no Maranhão e 01 em
Minas Gerais. Mas em outros Estados, concluiu que faltaram poucos votos para
mais deputados federais serem eleitos. Os deputados estaduais e federais eleitos
são prerrogativas dos Estados. O Diretório Nacional precisa da eleição de
federais para ter força política. Afirmou que Francisco Vieira Sampaio (RR) é
perrepista de verdade, pois quando foi deputado federal, esteve sempre à
disposição do partido. Informou a todos que o PRP perdeu os 03 federais, que
migraram para o PMB (Partido da Mulher Brasileira), aproveitando-se de uma
liminar do Supremo Tribunal Federal (STF) concedida na ADI 5398 apresentada
pelo Rede Sustentabilidade. Mas a verdade é que o PRP perdeu os deputados
por ter se recusado a abrir mão da Presidência Regional exigida pelos deputados,
bem como ter se recusado a negociar fundo partidário, pois os deputados
exigiram repasse mensal de 40% do fundo proporcionalmente aos votos que
obtiveram, sendo que outros partidos negociaram e hoje têm bancada de
deputados federais, mas estão submetidos às exigências deles. Concluiu que
"quem pede a presidência estadual, pede a nacional." Lembrou a todos que o
PRP precisa formar as bases municipais, vereadores, prefeitos em 2016 para vir
a ter sucesso na eleição de deputados federais em 2018. Para isso, convocou
todos os Presidentes Regionais a fiscalizarem as filiações nos municípios e
escolherem pessoas de qualidade para ingressarem no partido, pois estarão
comprometidas a trabalharem para deputados estaduais e federais pelo PRP em
2018. Lançou a meta de 01 deputado federal a ser eleito em cada Estado em
2018. Pediu aos Presidentes Regionais que pretendam ser candidatos a
deputado federal que já comecem a trabalhar e mostrem suas bases nas eleições
2016. O Presidente passou a palavra à Dra. Fernanda Cristina Caprio, advogada
do PRP Nacional. A advogada lembrou a todos acerca das metas dos Estados,
informando que a maioria não enviou a lista de PRP Mulher, PRP Jovem, bem
como não atingiu as metas mínimas de filiações e de inclusão de comissões
provisórias municipais no sistema da justiça eleitoral. Com autorização do
Presidente, renovou o prazo para 3010312015, informando que os Presidentes
Regionais serão devidamente notificados por escrito. A advogada lembrou a
todos, ainda, sobre a importância de se regularizar a prestação de contas dos
municípios referentes ao exercício de 2014, sob pena de ficarem suspensos e
impedidos de realizarem convenções em 2016. Colocou-se à disposição,
novamente, para envio da Cartilha do Prestação de Contas. Também solicitou
2
Rua Santo André, 534, Jardim Europa, São José do Rio Preto/SP, CEP 15014-490
Telefax: 17-3234,2468 1 www.prp.org.br 1 e-mail: prpnacionalsrpterra. com , br
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aos Presidentes que regularizem as prestações de contas das Direções
Regionais tanto do 2014 quanto de anos anteriores, já com vistas às eleições
2018. Destacou que "o partido deve ser administrado como uma empresa". Por
fim, destacou que os Estados que obtiveram autorização na justiça eleitoral para
veiculação de inserções regionais (propaganda partidária) devem observar o
percentual de 20% do tempo de cada inserção dedicado à difusão da participação
política feminina. Na sequência, o Presidente passou a palavra aos Presidentes
Regionais. PRP PARANÁ - JORGE LUIZ DE PAULA MARTINS, Presidente:
Manifestou preocupação pela saída dos deputados federais no PRP e concorda
que os próprios Presidentes Regionais devem se lançar candidatos, evitando que
pessoas que não são perrepistas se aproveitem do partido. PRP MATO GROSSO
DO SUL - PEDRINHO FEITOSA, Presidente: Informou que tem como missão
reconstruir o partido no Estado do Mato Grosso do Sul, já tendo reorganizado 35
municípios. Na capital lançará candidato a prefeito. Com relação à eleição
proporcional, informou que a prioridade é priorízar as maiores cidades. Concluiu
que o projeta já está sendo construído com vistas eleger deputados estaduais e
ao menos um deputado federal, e que em breve estará organizando a sede
regional do PRP. PRP PARAÍBA - MARIA DA LUZ SILVA, Vice-Presidente:
Indagou à Dra. Fernanda Cristina Caprio acerca das novas regras contábeis, que
incluem entrega da Speed Fiscal sob pena de pagamento de multas. Dra.
Fernanda Cristina Caprio confirmou e informou que as exigências contábeis e da
justiça eleitoral referentes aos partidos estão se intensificando, senda necessário
profissionalizar o partido, tanto nos Estados quanto nos municípios. PRP
AMAZONAS - JACKSON CHAGAS SALDANHA, Presidente: Ressaltou as
dificuldades enfrentadas diante do poder político. Manifestou satisfação pela
forma como o PRP Nacional vem conduzindo o partido, afastando-se de
situações que não sejam transparentes e mantendo a união do grupo. PRP
CEARÁ - PAULO HENRIQUE SANTOS, Presidente: Destacou que metas só
são cumpridas se houver empenho. Enunciou que "o maior inimigo da política é o
tempo", portanto, é precisã que se comece já. Constatou que o resultado das
metas propostas pelo PRP Nacional aos Regionais demonstrarão quem tem
condições de estar à frente do partido, tanto no Estado, como no município. PRP
GOIÁS * JORCELINO JOSÉ BRAGA, Presidente: Ponderou que, desde que
ingressou no PRP, vem observando crescimento significativo. Destacou e
concordou com a fala da Dra. Fernanda Cristina Caprio de que "o partido deve ser
administrado como uma empresa" e ressaltou que o PRP Nacional é administrado
como empresa, pois todas as solicitações, pedidos de orientação e apoio
enviados aos Regionais, tanto ao setor jurídico nacional, quanto dos demais
setores, recebe atendimento empresarial, e não político, e que o mesmo
tratamento devo ser retribuído pelos Regionais ao PRP Nacional. Encerrada a
fala dos Presidentes Regionais, o Presidente Nacional passou a palavra ao
Secretário Nacional, Antonio Arantes Neto. O Secretário informou que, no tocante
ás inserções regionais da propaganda partidária, o PRP Nacional propõe
padronizar as gravações para que sejam veiculadas com a mesma qualidade e
com alinhamento à mensagem empregadas na gravação dos programas
nacionais. Também destacou que os Estados devem ter a mesma reciprocidade
3
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no atendimento empresarial que recebem do Diretório Nacional e que os
Presidentes Regionais não têm atendido as metas e solicitações do PRP
Nacional. Solicitou empenho aos Regionais no envio das listas de contatos do
PRP Mulher e PRP Jovem dos Estados. Solicitou que todos administrem o partido
com seriedade, com profissionalismo e com real valorização das solicitações do
Diretório Nacional. O Presidente Ovasco Roma Altimari Resende encerrou a
reunião e passou a palavra ao Coaching Gilberto Moreira, que falou aos
presentes em palestra motivacional. Encerrada a palestra, a reunião foi
encerrada, lavrando-se a presente ata, assinada pelo Secretário Geral, Antonio
Arantes Neto, e pelo Presidente Nacional, Ovasco Roma Altimari Resende.

2

São José do Rio Preto/SP 12 de dezembro de 2015.
OVASCO ROMA ALTIMARII RESENDE
Presidente
ANTONIO ARANTES NET
Secretário Geral

4
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é o principal de todos os requisitos nesse processo de
tmt forrnação, destaca o consultor empresarial do PRP Nacional, Gilberto
r um palestra ministrada aos presidentes regionais. 'O momento de
Automotiva-cão

críse é o nosso momento, o momento da mudança , enfatiza
'Ac COR, rrc

CC

eja você a diferença, você
pode, você é capaz. Somos todos agentes de
mudança". Este é o centro
da mensagem deixada pelo consultor
empresarial Gilberto Moreira em palestra motvaconal proferida na sede do
Diretório Nacional do PRP, em São José
do Rio Preto/SP, dirigida aos presidentes
regionais durante encontro especial de
final de ano. A mensagem foi um "oxigênio", um impulso para renovar as forças para um ano que se anuncia cheio
de desafios.

Gilberto lembrou a todos a importância de sermos atores nos movimentos de transformação e de estarmos
na vanguarda, neste novo estágio de
conhecimento catapultado pela revolução tecnológica, a qual exige de nós
uma postura diferenciada frente a essa
realidade social. "Esse é o processo de
mudança que requer um desenvolvimento de novas capacidades e potencialidades humanas. E nós, aqui do PRP,
temos essa habilidade, pois somos um
partido que busca a felicidade como
bem maior. E pensar no ser humano, na
sua qualidade de vida, é um dferencial'
afirma o consultor do PRP.

A proposta deixada por Gilberto
em sua mensagem é que hoje devemos pensar em rede, pensarmos coletívamente, cientes de que nossas ações
reverberam e contagiam, negativa ou

positivamente, outras pessoas. Essa
percepção é que nos possibilita galgar
um nível evolucionário maior, influenciando os parceiros, nos cercando de
pessoas em sintonia com nassas metas
e dessa forma, trabalhando em rede e
em conexão, e assim nos tornando a
mola propulsora que nos projeta rumo
ao alvo que buscamos atingr,
'Automotivação é o principal de
todos os requisitas nesse processo de
Revste Repubcerie - N 27 1 Dezembro de 2015

transformação. E o momento de crise é
o nosso momento, o momento da mudança", enfatiza Gilberto.
Como também nos lembra o con
sultor, se predispor a tal desafio logicamente também exige muito de nôs.
Por isso não só a necessidade de nossa
total integração e proatividade com as
metas que traçamos, mas também há
a necessidade de criarmos ambientes
dinâmicos que propiciam constantes situações de mudanças. É o que pode fazer a diferença ante os imprevistos que
a volatividade de um ambiente político
pode causar.
Neste sentido, é preciso estarmos
receptivos a sabermos ouvir, buscarmos
os adequados para melhor nos
pre rmos exatamente para aquelas situações que demandam melhores
habilidades e maior capacidade de lidar
com pessoas, processos, estruturas,
políticas, etc. Líderes, destaca Gilberto
Moreira, têm uma responsabilidade especifica: fazer com que tudo aconteça,
e que tanto os indivíduos, como os grupos numa organização tenham um papel de igual importância no processo.
É um sucesso que não se realiza por si
só, mas só encontra plena realização no
fazer coletivo, pela causa nobre como a
que o PRP abraça ao defender a Felici-
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Como John P. Kotter, professor da Harvard Business School, nos
diz em seu livro "O Coração da Mudança", hoje uma pessoa sozinha não
consegue eficazmente enfrentar a
mudança rápida e em grande escala. É
importante que se tenha urna equipe
de pessoas que estejam totalmente
comprometidas com a iniciativa da
mudança, que sejam respeitadas
dentro da organização e que tenham

poder e influência para impulsionar o
esforço da mudança em seus respectivos níveis hierárquicos.
As palavras de Kotter podem
ser aproveitadas também para a comunidade em que vivemos, nossa casa,
nossa rua, nosso bairro e, porque não,
para os planos que o PRP têm a partir
deste 2016, que visa à consolidação de
bases fortes, credenciais fundamentais
para uma projeção ainda maior quando
2018 chegar.

Identificação da Missão, Visão e VaoFe5 do PRP é um dos trabalbús de Gilberto Moreira para _a Nacional
Rev4st Reçubcana
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Presidentes regionais do PRP participam de palestra em Rio
Preto/SP
Acervo NácionM
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No último final de semana, os presidentes regionais do PRP estiveram
reunidos na sede do partido, em São José do Rio Preto/SP, para participar de
urna palestra motivacional ministrada pelo consultor Gilberto Moreira, a um
de transmitir uma mensagem positiva, além de renovar as energias e ideias
para as eleições de 2016.
Na ocasião, os presidentes também participaram de um almoço de
confraternização, marcando o encerramento do ciclo de atividades de 2015.
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NOTA EXPLICATIVA
BRUSCHI & FINOTELLO LTDA
1411212015 - R$8001,00
DESPESA: fotógrafo contratado para cobertura do evento de dirigentes
partidários
VINCULAÇÃO PARTIDÁRIA: evento partidário realizado na sede
administrativa do PRP em São José do Rio Preto/SP para participarem da
reunião partidária nacional dirigentes de todo país.
EVENTO: 12/12/2015 - São José do Rio Preto/SP - Reunião Partidária
Nacional.
DOCUMENTOS:
a) Nota fiscal;
b) Cheques;
c)Contrato;
d) Relatório de prestação de serviços;
e)Convocação;
f) Lista de presenças;
g) Ata;
h) Revista Republicana n.27, dezembro 2015, que notificou o evento;
i) Notícia do site do PRP (www.prp.org.br )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número do RPS:

N° da NFS-e substituída:

[

/

2374
413248881

Código de Verificação:

14/12/2015

Competência:

1411212015 12:15:52

Data e Hora da Emissão:

Número da
NFS-e

SAO JOSE IQ

Local da Prestação:

1

-i

Dados do Prestador do $viços

SF

UF

SAO JOSE DO RIO PRETO

Município:

848290

inscrição Municipal:

60930.30210001-90

1

j

RUSCHI & FINOTELLO LTDA

Razão Social/Nome:

V 200 NOSSA SENHORA DA PAZ 2568 - SÃO VICENTE - JD. CEP: 15055-500

Endereço e Cep:

IÁ

Complemento:

(17)3232-4333

Telefone:

1

1

e-mail:

1

escritoriopz@terra.com.br

1

Dados do TotØor de Serviços
FJARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

Razão Social/Nome:
CNPJICPF:

e CEP:
Comp

inscrição Municipal:

32.095.10110001-80

1

R

3030030

1

1

Município:

SAO JOSE DO RIO PRETO

1

SANTO ANDRÉ 534 - EUROPA - JD. CEP: 15014-490
(17)3211-4400

Telefone:

ento:

e-mail:

FISCAL@ITAMARATYONLINECOM.BR

Discriminação dos Serviços
ERVIÇOS FOTOGRÁFICOS

TRIBUTO APROXIMADO R$107,60 FEDERAL R$33,76 MUNICIPAL
ONTE:TABELA IBPT/FECOMERCIO(SP)
SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS REALIZADO 1211212015

'
ongên ere

13.03 / 13.03.00 - Fotografia e cinematografia, inclusivo revelação, ampliação. cópia, reprodução, tru::tcm o c

j

Jamento Especifico da

COI'IStIUÇâO Civil

Código ART:

Código da Obra: . .

Tributos
1

PIS:

1

-

1

COFINS:

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

IR(R$):
1

j

.
1

INSS(R$):
.

Outras Retençõe s

Valor dos Serviços R$:

800,00

Natureza Operação

Desconto Incondicionado:

0,00

1-Tribulação no município

Desconto Condicionado:

0,00

Regime Especial Tributação

Retenções Federais:

0,00

0-Nenhum

Outras Retenções:

0,00

Opção Simples Nacional

Valor ISSON Retido:

0,00

1-Sim

1

J,_L(R$):

lia
1

Cálculo do ISÉQN devido no MUn(cipio .
800,00

Valor dos Serviços R$
Deduções perm itidas em Li

0,00

Desconto Incondicionado:
() Base de Cálculo

2,79

(x) Ahquota %
.

ISS a reter:

()Sim (X) Não

Incentivador Cultural
2-Não

() Valor do ISS

R$:

800,00
TOTAL DA NFS-e R$:
Serviços.
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador, dos
com a utilização do Código de Verificação.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br

Avisos

PRP44

PARTIDO
REPUBLICANO
PROGRESSISTA

DIRETÓRIO NACIONAL

São José do Rio Preto, 16 de Novembro de 2015

Prezado(a) companheiro(a):

•

Assunto: Encontro de 12 de dezembro de 2015
Informamos aos Srs. Presidentes que agenda do dia 12 de dezembro, em São
José do Rio Preto, será dividida da seguinte forma:
Das 8h às 8h45: café da manhã
Das 8h45 às 10h30: reunião EXCLUSIVA dos presidentes regionais (será
aberta exceção para os vice-presidentes).
Das 10h30 às 12h: palestra motivacional com o COACHING GILBERTO
MOREIRA.

Atenciosamente,

Ovasco Roma Altim' Resende
Presidente Nacionalj do PRP

Rua Santo André, 534-Jardim Europa-telefax (17)3234.2468
São José do Rio Preto - SP - Cep. 15014-490
Site: www.prp.org.br - E-mail: prpnacionalsrp@terra.com.br
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Lista de presença e ata da reunião dos Presidentes Regionais, realizada no
dia 12 de dezembro de 2015 em São José do Rio Preto/SP, pela Executiva
Nacional do Partido Republicano Progressista - PRP.

01 .Emerson Pontes (AC)
02.Laécio de Sousa Borges (P1)
03.Thomaz José Medeiros de Sena (RN)
04,Adalberto Monteiro (DF)
05EIiane Santos da Cunha (RJ)
06.Jorge Otavio Bahia Rezende (PA)
07.Paulo Henrique de Almeida Santos (CE)
08,Edson Tavares de Meio (SC)
09,Aerto de Brito Luna (PE)
10.Clécio Marcelino Tenório (RO)
11 Jorge Luiz de Paula Martins (PR)
12Pedrinho Feitosa de Oliveira (MS)
1 3.Jackson Chagas Saldanha (AM)
14.Maria da Luz Silva (P8)
15,Severino José Coelho Neto (MA)
16Jarcelino José Braga (GO)
lTRonaldo Martins Araujo (SP)
18,José Roberto Ramires (1 0 Tesoureiro Nacional)
1 9Antonio Arantes Neto (Secretário Geral)
20.Ovasco Roma Altimari Resende (Presidente)
21 Hildegard de Azevedo Gurgel (AP)
22. Alexandre Gemes Marques (BA)
Ata da reunião dos Presidentes Regionais realizada em 12 de dezembro de
2015 na sede administrativa do partido, na rua Santo André, 534, Jardim
Europa, São José do Rio Preto/SP. Aos 12 dias do mês de dezembro de 2015,
reuniram-se os Presidentes Reçjionais em reunião realizada na sede
administrativa do PRP Nacional, Rua Santo André, 534, Jardim Europa, São José
do Rio Preto/SP, devidamente convocada por carta individual do seguinte teor:
"São José do Rio Preto, 16 de Novembro de 2015. Prezado(a) companheiro(a):
Assunto: Encontro de 12 de dezembro de 2015. Informamos aos Srs. Presidentes
que agenda do dia 12 de dezembro, em São José do Rio Preto, será dividida da
seguinte forma: Das 8h às 8h45: café da manhã; Das 8h45 às 10h30: reunião
EXCLUSIVA dos presidentes regionais (será aberta exceção para os vicepresidentes). Das 10h30 às 12h: palestra motivacional com o COACHING
GILBERTO MOREIRA. Das 12h: CONFRATERNIZAÇÃO na Clube dos Médicos.
Atenciosamente. Ovasco Roma Altimari Resende. Presidente Nacional do PRP"
O Presidente abriu a reunião pontualmente às 08:00 horas. Após a formação da
mesa diretora, o Presidente Ovasco Resende convocou para secretariá-lo Antonio
Arantes Neto, Secretário Geral, que aceitou imediatamente. O Presidente solicitou
a verificação da existência de quórum, tendo o Secretário Geral respondido
afirmativamente. Em seguida, o Presidente pediu ao Secretário que fizesse a
leitura da Convocação, o que foi prontamente atendido. Após, o Presidente
Ovasco Roma Altimari Resende registrou ausência, e respectiva justificativa, dos
Rua Santo André, 534, Jardim Europa, São José do Rio Preto/SP, CEP 15014-490
Telefax: 17-3234.2468 /wwwprp.org.br 1 e-mail: prpnacionalsrpterra.com.br

/22

ti

PRP4,4

PARTIDO
REPUBLICANO
PROGRESSISTA

S?o José do Rio Preto-SP 1 3 de Maio de 201

at 1411212015

Presidentes regionais do PRP participam de palestra em Rio
Preto/SP
v
Acervo Nacional PRP

No último final de semana, os presidentes regionais do PRP estiveram
reunidos na sede do partido, em São José do Rio Prcto/SP. para participar de
uma palestra motivacional ministrada pelo consultor Gilberto Moreira, a fim
de transmitir uma mensagem positiva, além de renovar as energias e ideias
para as eleições de 2016.
Na ocasião, os presidentes também participaram de um almoço de
confraternização, marcando o encerramento do ciclo de atividades de 2015.

Perropistas
realizado em Rio Preto

Digite seu nome e e e-mail da
pessoa que deseje indicar o Cite
Seu reune;

E-iniail
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jestir'o

Enviar

3234-24

1

-7143

© 2016a Todos os Direitos Reservados
w.prp.or.gbr. Todo material publicado neste
sito é de propriedade de www.prp.oibr ou
utilizado com a expressa peimisséo de seus
autores.
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seguintes Estados; Alagoas (Nivaldo Ferreira de Albuquerque), Roraima
(Francisco Vieira Sampaio); Rio Grande do Sul (Rubens Goldenberg), Tocantins
(Lucas Vieira da Silva Meira); Mato Grosso (Emanuel Mussa Amui Pinheiro),
Sergipe (Polyana de Souza Ribeira) e Marcus Alves de Souza (ES). Minas Gerais
não se aplica. O Presidente Ovasco Roma Altímari fez uso da palavra
ponderando acerca das crises econômica e política que assolam o país. Aduziu
que o país precisa de bons gestores, de monas impostos, de melhores serviços
públicos. Ponderou que o PRP, como partido político, tem a prerrogativa de
apresentar soluções à política nacional. Solicitou aos Presidentes que até
1510112015 enviem ao Diretório Nacional sugestões com propostas para mudar o
Brasil. Sobre as eleições 2014, concluiu que faltou pouco para o PRP eleger 08
deputados federais. Foram eleitos 01 no Rio de Janeiro, 01 no Maranhão e 01 em
Minas Gerais. Mas em outros Estados, concluiu que faltaram poucos votos para
mais deputados federais serem eleitos. Os deputados estaduais e federais eleitos
são prerrogativas dos Estados. O Diretório Nacional precisa da eleição de
federais para ter força política. Afirmou que Francisco Vieira Sampaio (RR) é
perrepista de verdade, pois quando foi deputado federal, esteve sempre à
disposição do partido. Informou a todos que o PRP perdeu os 03 federais, que
migraram para o PMB (Partido da Mulher Brasileira), aproveitando-se de uma
liminar do Supremo Tribunal Federal (STF) concedida na ADI 5398 apresentada
pelo Rede Sustentabilidade. Mas a verdade é que o PRP perdeu os deputados
por ter se recusado a abrir mão da Presidência Regional exigida pelos deputados,
bem como ter se recusado a negociar fundo partidário, pois os deputados
exigiram repasse mensal de 40% do fundo proporcionalmente aos votos que
obtiveram, sendo que outros partidos negociaram e hoje têm bancada de
deputados federais, mas estão submetidos às exigências deles. Concluiu que
"quem pede a presidência estadual, pede a nacional." Lembrou a todos que o
PRP precisa formar as bases municipais, vereadores, prefeitos em 2016 para vir
a ter sucesso na eleição de deputados federais em 2018. Para isso, convocou
todos os Presidentes Reçjionais a fiscalizarem as filiações nos municípios e
escolherem pessoas de qualidade para ingressarem no partido, pois estarão
comprometidas a trabalharem para deputados estaduais e federais pelo PRP em
2018. Lançou a meta de 01 deputado federal a ser eleito em cada Estado em
2018. Pediu aos Presidentes Regionais que pretendam ser candidatos a
deputado federal que já comecem a trabalhar e mostrem suas bases nas eleições
2016. O Presidente passou a palavra à Dra. Fernanda Cristina Caprio, advogada
do PRP Nacional A advogada lembrou a todos acerca das metas dos Estados
informando que a maioria não enviou a lista de PRP Mulher, PRP Jovem, bem
como não atingiu as metas mínimas de filiações e de inclusão de comissões
provisórias municipais no sistema da justiça eleitoral. Com autorização do
Presidente, renovou o prazo para 3010312015, informando que as Presidentes
Regionais serão devidamente notificados por escrito. A advogada lembrou a
todos, ainda, sobre a importância de se regularizar a prestação de contas dos
municípios referentes ao exercício de 2014, sob pena de ficarem suspensos e
impedidos de realizarem convenções em 2016. Colocou-se à disposição,
novamente, para envio da Cartilha de Prestação de Contas. Também solicitou
2
Rua Santo André, 534, Jardim Europa, São José do Rio Preto/SP, CEP 15014490
Telefax: 17-3234.2468 1 www.prp.org.br 1 email: prpnacionalsrp@terra.com.br
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aos Presidentes que regularizem as prestações de contas das Direções
Regionais tanto de 2014 quanto de anos anteriores, já com vistas às eleições
2018. Destacou que "o partido deve ser administrado como uma empresa". Por
fim, destacou que os Estados que obtiveram autorização na justiça eleitoral para
veiculação de inserções regionais (propaganda partidária) devem observar o
percentual de 20% do tempo de cada inserção dedicado á difusão da participação
política feminina. Na sequência, o Presidente passou a palavra aos Presidentes
Regionais. PRP PARANÁ JORGE LUIZ DE PAULA MARTINS, Presidente:
Manifestou preocupação pela saída dos deputados federais no PRP e concorda
que os próprios Presidentes Regionais devem se lançar candidatos, evitando que
pessoas que não são perrepistas se aproveitem do partido. PRP MATO GROSSO
DO SUL - PEDRINHO FEITOSA, Presidente: Informou que tem como missão
reconstruir o partido no Estado do Mato Grosso do Sul, já tendo reorganizado 35
municípios. Na capital lançará candidato a prefeito. Com relação à eleição
proporcional, informou que a prioridade é priorizar as maiores cidades. Concluiu
que o projeto já está sendo construído com vistas eleger deputados estaduais e
ao menos um deputado federal, e que em breve estará organizando a sede
regional do PRP. PRP PARAIBA - MARIA DA LUZ SILVA, Vice-Presidente:
Indagou à Dra. Fernanda Cristina Capria acerca das novas regras contábeis, que
incluem entrega da Speed Fiscal sob pena de pagamento de multas. Dra.
Fernanda Cristina Caprio confirmou e informou que as exigências contábeis e da
justiça eleitoral referentes aos partidos estão se intensificando, sendo necessário
profissionalizar o partido, tanto nos Estados quanto nos municípios. PRP
AMAZONAS - JACKSON CHAGAS SALDANHA, Presidente: Ressaltou as
dificuldades enfrentadas diante do poder político. Manifestou satisfação pela
forma como o PRP Nacional vem conduzindo o partido, afastando-se de
situações que não sejam transparentes e mantendo a união do grupo. PRP
CEARÁ - PAULO HENRIQUE SANTOS, Presidente: Destacou que metas só
são cumpridas se houver empenho. Enunciou que "o maior inimigo da política é o
tempo", portanto, é precisó que se comece já. Constatou que o resultado das
metas propostas pelo PRP Nacional aos Regionais demonstrarão quem tem
condições de estar à frente do partido, tanto no Estado, como no município. PRP
GOIÁS - JORCELINO JOSÉ BRAGA, Presidente: Ponderou que, desde que
ingressou no PRP, vem observando crescimento significativo. Destacou e
concordou com a fala da Dra. Fernanda Cristina Caprio de que "o partido deve ser
administrado como uma empresa" e ressaltou que o PRP Nacional é administrado
como empresa, pois todas as solicitações, pedidos de orientação e apoio
enviados aos Regionais, tanto ao setor jurídico nacional, quanto dos demais
setores, recebe atendimento empresarial, e não político, e que o mesmo
tratamento deve ser retribuído pelos Regionais ao PRP Nacional. Encerrada a
fala dos Presidentes Regionais, o Presidente Nacional passou a palavra ao
Secretário Nacional, Antonio Arantes Neto, O Secretário informou que, no tocante
às inserções regionais da propaganda partidária, o PRP Nacional propõe
padronizar as gravações para que sejam veiculadas com a mesma qualidade e
com alinhamento à mensagem empregadas na gravação dos programas
nacionais. Também destacou que os Estados devem ter a mesma reciprocidade
3
Rua Santo André, 534, Jardim Europa, São José do Rio Preto/SP, CEP 15014-490
Telefax: 17-3234.2468 1 www.prp.org.br/ e-mail: prpnacionalsrpterra. com. br

25

1 ti

p41»

no atendimento empresarial que recebem do Diretório Nacional e que os
Presidentes Regionais não têm atendido as metas e solicitações do PRP
Nacional. Solicitou empenho aos Regionais no envio das listas de contatos do
PRP Mulher e PRP Jovem dos Estados. Solicitou que todos administrem o partido
com seriedade, com profissionalismo e com real valorização das solicitações do
Diretório Nacional. O Presidente Ovasco Roma Altimari Resende encerrou a
reunião e passou a palavra ao Coaching Gilberto Moreira, que falou aos
presentes em palestra motivacionaL Encerrada a palestra, a reunião foi
encerrada, lavrando-se a presente ata, assinada pelo Secretário Geral, Antonio
Arantes Neto, e pelo Presidente Nacional, Ovasco Roma Altimari Resende,
São José do Rio Preto/SP) de dezembro de 2015.
RE 2
OVASCO ROMA ALTI MA
Presidente
7'
ANTONIO ARANTES NET)
Secretário Geral

4

Rua Santo André, 534, Jardim Europa, São José do Rio Preto/SP, CEP 15014-490
Telefax: 17-3234.2468 1 www.prp.org.br 1 e-mail: prpnacionalsrp@terra.com.br
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Presidentes regionais do PRP participam de palestra em Rio
Preto/SP
Acervo Na ori-d PRP

No último final de semana, os presidentes regionais do PRP estiveram
reunidos na sede do partido, em São José do Rio Preto/SP. para participar de
uma palestra nsotivacional ministrada pelo consultor Gilberto Moreira, a fim
de transmitir urna mensagem positiva, além de renovar as energias e ideias
para as eleições de 2016.
Na ocasião, os presidentes também participaram de um almoço de
confraternização, marcando o encerramento do ciclo de atividades de 2015.
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transformação. E o momento de crise é
o nosso momento, o momento da mudança", enfatiza Gilberto.
Como também nos lembra o consultor, se predispor a tal desafio logicamente também exige muito de nós.
Por isso não só a necessidade de nossa
total integração e proatividade com as
metas que traçamos, mas também há
a necessidade de criarmos ambientes
dinâmicos que propiciam constantes situações de mudanças. É o que pode fazer a diferença ante os imprevistos que
a volatividade de um ambiente político
pode causar.
Neste sentido, é preciso estarmos
receptivos a sabermos ouvir, buscarmos
o . s adequados para melhor nos
prwrmos exatamente para aquelas situações que demandam melhores
habilidades e maior capacidade de lidar
com pessoas, processos, estruturas,
políticas, etc. Líderes, destaca Gilberto
Moreira, têm uma responsabilidade específica: fazer com que tudo aconteça,
e que tanto os indivíduos, como os grupos numa organização tenham um papel de igual importância no processo.
É um sucesso que não se realiza por si
só, mas só encontra plena realização no
fazer coletivo, pela causa nobre como a
que o PRP abraça ao defender a Felici-

Gilberto destaca a
Importância de manter
uma equipe totalmente
dJ1
comprometida
iniciativa de mucnça e
que seja respetada
dentro da oraan$zacã

29

1

dade Interna Bruta (FIB).
Como John P. Kotter, professor da Harvard Business School, nos
diz em seu livro "O Coração da Mudança", hoje uma pessoa sozinha não
consegue eficazmente enfrentar a
mudança rápida e em grande escala. É
importante que se tenha uma equipe
de pessoas que estejam totalmente
comprometidas com a iniciativa da
mudança, que sejam respeitadas
dentro da organização e que tenham

poder e influência para impulsionar o
esforço da mudança em seus respectivos níveis hierárquicos.
As palavras de Kotter podem
ser aproveitadas também para a comunidade em que vivemos, nossa casa,
nossa rua, nosso bairro e, porque não,
para os planos que o PRP têm a partir
deste 2016, que visa à consolidação de
bases fortes, credenciais fundafnentais
para uma projeção ainda maior quando
2018 chegar.

por
meio
se flvoIvjmerto e
aplicação
iT)lítiCas

públicas eficientes,efic
rite responsáj tnc
, sO
efetivo
CC)
do meio arn
ais de nosso pa

Identlficaçáo daMssãoYsaoe _Valoresdo PRP é urndosirIhosdeGiibertoMoreraraaHaç!onaI
Revista Repubflcana - N 27 1 Dezembro de 2015

R

94C1101M111

Palavras do consultor enipresaria do PRP Nacional,

Moreira motivaram toda a equipe perrepista

Automotivação é o principal de todos os requisitos nesse processo de
tranfnação, destaca o consultor empresarial do PRP Nacional, Gilberto
M S em palestra ministrada aos presidentes regionais. "O momento de
crise é o nosso momento, o momento da mudança", enfatiza
r'J(2k_ CoA
Ceia você a diferença, você
, você é capaz. Sopode
mos todos agentes de
mudança". Este é o centro
da mensagem deixada pelo consultor
empresarial Gilberto Moreira em palestra motivacional proferida na sede do
Diretório Nacional do PRP, em São José
do Rio Preto/SP, dirigida aos presidentes
regionais durante encontro especial de
final de ano. A mensagem foi um "oxigênio", um impulso para renovar as forças para um ano que se anuncia cheio
de desafios.

Gilberto lembrou a todos a importância de sermos atores nos movimentos de transformação e de estarmos
na vanguarda, neste novo estágio de
conhecimento catapultado pela revolução tecnológica, a qual exige de nós
uma postura diferenciada frente a essa
realidade social. "Esse é o processo de
mudança que requer um desenvolvimento de novas capacidades e potencialidades humanas. E nós, aqui do PRP,
temos essa habilidade, pois somos um
partido que busca a felicidade como
bem maior. E pensar no ser humano, na
sua qualidade de vida, é um diferencial°,
afirma o consultor do PRP.

A proposta deixada por Gilberto
em sua mensagem é que hoje devemos pensar em rede, pensarmos coletivamente, cientes de que nossas ações
reverberam e contagiam, negativa ou
positivamente, outras pessoas. Essa
percepção é que nos possibilita galgar
um nível evolucionário maior, influenciando os parceiros, nos cercando de
pessoas em sintonia com nossas metas
e dessa forma, trabalhando em rede e
em conexão, e assim nos tornando a
mola propulsora que nos projeta rumo
ao alvo que buscamos atingir.
"Automotivação é o principal de
todos os requisitos nesse processo de
Revista Republicana N 27 1 Dezembro de 2015
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Colaboradores do PRP Nacional: 1- Lelé Arantes (secretário-geral da Executiva Nacional), 2 - Flávia
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do PRP, fez quesdo
Ovasco
Resende a todos os
de registrar
presidentes regionais e suas esposas A
homenagem, em auditório lotado, foi
acompanhada pela esposa do presidente
nacional, Carta Cherulti Resende, e pela
mãe dele, dona Mirley Altirriari Resende,
fundadora do PRP
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abre portas, que puxa válvulas, que olha tas, também para refletir e principalo relógio, que compra pão às 6 da tarde, mente mirar um futuro vitorioso.
Em seu discurso que inaugurou
ascido a 12 de dezem- que vai lá fora, que aponta lápis...". O esbro, o grande poeta ci itor termina seu texto dizendo pensar a data especial de confraternização, o
Manoel de Barros diz em "renovar o homem usando borbole- presidente Nacional, Ovasco Resende,
destacou o trabalho continuo no sentido
N em seu poema "Retrato tas", uma ode a liberdade,
Pois a 12 de dezembro, com esse de preservar os princípios de honradez e
do artista quando coisa" que "A maior
riqueza do homem é sua incampletude". mesmo sentimento da incompletude e de fidelidade deixados pelo pai e fundaLima critica direta a quem faz tudo de de que o novo está por seu feito e ele dor do PRP, Dirceu Gonçalves Resende, e
forma mecânica, como "um sujeito que depende de nós e de nossa capacidade também fez questão de enaltecer a iminventiva, que o Diretório Nacional do portância do papel feminino para todos
PRP reuniu em sua sede em São José do os perrepistas. São elas o esteio, o porto
Rio Preto/SP seus presidentes regiondis seguro e apoio fundamental para que os
para celebrar mais um ano de conquis- líderes realizem os projetos necessários
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Anexo VI

Sede administrativa - SJRPreto/SP. rua Santo André, 534, M. Europa CEP15014-4
Sede Política Brasília/DF, SCS Qd6. bl.A. 157, Si. 103, Asa Sul, CEP 70.300-91
contatoiprp.org.br - Telefone 17 3234 2468
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NOTA EXPLICATIVA
MARCO MARCHETFI S/A HOTEIS
0910212015 R$1.405,25
DESPESA: alimentação (água, café, suco, chá)
VINCULAÇÃO PARTIDÁRIA: alimentação (água, café, suco, chá)
referente à realização de evento partidário do Diretório Nacional e
Presidentes Regionais do PRP de todo país.
EVENTO: Reunião Nacional de Presidentes Regionais do PRP para discutir os
resultados das eleições de 2014 e estratégias de filiação partidária e
formação de chapas para as eleições 2016.
LOCAL: Marco Marchetti S/A Hoteis (San Marco Hotel), situado na SHS Q.
05 BLOCO C - Setor Hoteleiro SUL - Asa Sul, Brasília - DF, 70322-914,
realizado no dia 17101/2015, conforme convocação do partido.
DATA DO EVENTO: 17/01/2015
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS:
a) Nota explicativa;
b)Convocação partidária;
c) Lista de presenças;
d)Ata manuscrita da reunião, redigida no Livro Partidário;
e) Notícia do evento na Revista Republicana n.19 (fevereiro/2015);
O Notícia do evento no site do PRP (www.vp.orgbr);
g)Apresentação dos resultados das eleições 2014 discutidas no evento;
h) Fot' r1n ,-•..F
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Numero da Nota

38217

tiome do Hospede

Período

PRP OS.03-A/2015

Baixa Parcial::

201112015

Valor

19/1/2015

000

1.40525
1 .40525

Total das Notas:
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber:

W~

.4l55

Fk

Data de Emissão:

ELD7r

22/1/

SAN MARCO HOTEL
SHS QUADRA 05 BLOCO C
CEP: 70.322-914 BRASILIA DF
Tel.: (61) 2103-84841(61) 2103-8400
Sito: www.sanmâco.com.br
email: sanmarco@sanmarco.com.br
CNPJ 00.480.608/0051-60 lnsc, estedual 07 316.482/001-45

^ ^ ^- .

.

rNúmero da F atura

L38217

Cliente:

3NEL

Valor

Número da Duplicata

1.405,25

38217 3NE

Vencimento

09102/2015

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

RUA SANTO ANDRE, 534 - JARDIM EUROPA
Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO

Endereço:

UF:

SP

CEP:

Praça de Pagamento: RUA SANTO ANDRE, 534 - JARDIM EUROPA
15014490-SAO JOSE DO RIO PRETO SP
CNPJ: 32095101000180

[

Valor
Por
Extenso

lnscr. Estadual: ISENTO

lnscr. Municipal:

Hum Mil e Quatrocentos e Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos*****

* * *****

15014-490

Extrato de Conta
Nome:

PRP OS.03-A/2015
Oh:

Empresa : PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
Num. Doc:32095101000180
Class. Fiscal:
Endereço:RUA SANTO ANDRE, 534
- JARDIM EUROPA
SAO JOSE DO RIO PRETO 32,014-490 BRASIL
Chegada:

Reserva:
Ad/Cr1/Cr2:

Funcjonárjo:TCARVALHO
Emissão:
21/01/

Partida:

CONTA ENCERRADA Hóspede:
Data

Documento

18/01/2015 VCnda: 287334
18/01/2015 Venda: 287335
18/01/2015 Venda: 287336
19/01/2015
21/01/2015

Num. Doc:
Descrição

OH

Designação: PRP OS.03-N201 5

Hóspede(s)

ranteLaGondô1a

Empresa

Saldo Usuário
0MPONTES

Restaurante La Gondôla

180,00

Restaurante La Gondôla

400,00

A Faturar

-1.405,25

Taxa de Serviço

127,75

877,50 MPONTES
1.277,50 MPONTES
-127,75 MPONTRS
0,00

Resumo do Extrato
Hóspede:

Designação: PRP OS.03-Al2015

Descrição

Valor Total

A Faturar
Restaurante La Go
Taxa de Serviço

-1405,25
1277,50
127,75

Nota Declaro ser s

olidariamente responsável pelo pagamento desta fatura correspondente aos serviços utilizados
1 declare that i wnll be jointly responsible for the payment ot irivoices releted to senvices Consumed

IMKk

pc
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SAJV
!MARCO

HOTEL

Marco Marchettl S/A Hotéis
SHSOuadra OS, BI000C
13,asffia/DF

CEP 70312-970

F no (61)3 018404 Fax (61)32103 8400

e-ma,!: sarnnarco©sazxnarcxcox:.br
JkJGO

NOIEfj

CONTROLE

o8^5 çrn

ENDEREÇO:

-

CIDADE: _______________________________________
Apto. N°

1 Me

N°

as OX / o

1 c-f-i

P

s oas

ARTIGO

Quant.

npç P,iI4

TELEFONE:

UF:

Data

Garçom

Preço Unit.

/
Valor

Código
_____

goa
cx

'sji

17

7
Nome em Letra de Imprensa - Please Printe Narne
- ,inatura - SignaWre

Apto. - l-oom lV'

-

r

Marco Marctietti SIA Hotéis
SHS Quadra 05, Bloco C
BrasiliWDF CEP 70312-970
Fone (61)3 SI 8484 Fax (St ) 32l03.5406

SAN

II1I

IWARGO

CONTROLE

O71O1

HOTEL

LI

e-iria!!: Saflhrlarco!yWnna,cocoq,b,
NOME:

f

ucIn

ENDEREÇO:
CIDADE:

UF:

Apto, N 1

Pessoas

TELEFONE:
S

Garçom
FII.

Quant.

ARTIGO

Preço Unil.

Código

Valor

14

4

Nome em Letra de Imprensa - Please Printe Mime
natura - Signature

Apto. - Roam N°

-.

7

1

-

iV

MARCO

Marco Marche (ti SIA Hotéis
SHS Qoedro 05, Bloco C
WasilialDF
3r ° 6132Is38100
ico Fica 0600-6I8484
erwwsaiirnarco.00m.br
e-mail. saci ir ouo@sansOoyCo.coni.fr

07 9 9

CONTROLE

XRS

NOME:R

)5t1

ENDEREÇO:
CIDADE: ______________________________________

Rs cto
Apto. N°

1S

Ouant.

2

a

°

__________
Qe P
L.

cinatura - SIgna(ure

TELEFONE:
Data

Garçom

soas

ARTIGO

Nome em letra de Imprensa - Please Printe Nome

IJF: --

Preço Unit.

Valor

Código

12oo0
3c

CV ________

-

CiO

ElEiTk
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PIZP44

PARTIDO
REPUBLICANO
PROGRESSISTA

DIRETÓRIO NACIONAL

São José do Rio Preto, 24 de novembro de 2014.
Hmo.sr.

JULIO CEZAR ZUZA DA COSTA

DD. Presidente Regional
ACRE - AC

CONVOCAÇÃO
O PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP, VEM,
pelo seu PRESIDENTE NACIONAL, OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE,
CONVOCAR, vossa senhoria para uma reunião de PRESIDENTES REGIONAS, a
ser realizada no dia 17 de janeiro de 2015, dás 8:00 horas às 18:00 horas, no Hotel
San Marco, em Brasília-DF, SHS-Qd.05-Bl.C-Asa Sul, telefones para reservas
(61)2103.8441 e 2 103.8442, com a seguinte:
ORDEM DO DIA

1) Resultados das eleições 2014.
2) Outros assuntos de seu interesse.

SUA PRESENÇA É OBRIGATÓRIA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N°
00212007, ARTIGO 100, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO.
Atenciosamente,

OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE
Presidente Nacional

Rua Santo André n°. 534 - Jardim Europa
São José do Rio Preto - SP - Cep. 15014-490 - Telefax: 17-3234.2468
Site: www.prp.org.br - E-mail: prpnacionalsrpterra.com.br
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Presidentes devem criar
grupos
de comui
i
M^90211
O desempenho do PRP em cada
Estado brasileiro nas eleições de 2014
foi amplamente debatido durante o
encontro de presidentes regionais,
realizado em janeiro passado, em Brasília. Segundo o presidente Nacional,
asco Resende, o sucesso nas urnas
de da boa sintonia dos regionais
co'Ws dirigentes municipais e seus
respectivos agentes políticos.
"É inadmissível que o presidente regional não tenha contato com
um de seus vereadores, que não saiba
como é a atuação do seu deputado
estadual ou prefeito. É inadmissível
que o presidente regional não tenha
na agenda do seu celular o contato
do presidente municipal, ou que não
saiba quem está sendo filiado nos municípios do seu Estado", diz Ovasco.
Segundo o presidente, o mesmo
princípio é válido para os membros da
Executiva Nacional com relação aos
presidentes regionais. Por isso, e até
para servir de exemplo, foi criado um
grupo no WhatsApp com os principais
líderes do partido em nível nacional.
"Esse aplicativo é uma excelente

ferramenta de comunicação, especialmente quando é usada de forma
correta, ou seja, exclusivamente para
trabalho, sem piadas, correntes ou
mensagens de cunho religioso", observa o secretário-geral da Nacional,
Lelé Arantes.
A ordem é que cada regional
crie um grupo no Whatsapp com os
presidentes municipais, e esses, por
sua vez, criem um grupo com os filiados do partido na sua cidade. "O PRP
precisa de uma forte rede de comunicação, com trabalho sério, para for-

talecer o grupo e obter o sucesso nas
eleições de 2016 e 2018", destaca.
Em São José do Rio Preto (SP),
onde Lelé Arantes é o presidente municipal, o grupo do diretório foi criado
com empolgação pelos filiados. "Pelo
Whatsapp é possível debater os assuntos que são destaque na imprensa
local, comentar sobre a sessão na Câmara ou mostrar aquelas irregularidades que estão visíveis no dia a dia
da cidade e que podem servir como
um projeto político para o partido local", afirma o perrepista Esio Silveira.
staRepublicana - N' 19
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Presidentes regionais do PRP se reúnem em Brasília
PRP Espírito Santo

O presidente Nacional do PRP, Ovasco Resende, convocou
todos os presidentes regionais do partido para urna reunião
Presidentes regionais do PRP se
reúnem em Brasília
reservada, no último sábado (17), em Brasilia. Segundo o
presidente, o encontro foi o momento de discutir o resultado
da legenda na eleição 2014 e planejar estratégias para as eleições municipais de 2016.
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da Eleição
de 2014
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i PRP4
PROGOESISISU

ESPIRITO SANTO

Porcentagem da votação de Dep. Federal de 2010 e 2014
Eleição de 2010
Eleição de 2014
Total de Eleitos
Diferença de
Total de
Votos Eleitos
Estados
Estados
Votos
Votos
Espirito, Santo
2.552
Espirito Santo
47.327

Porcentagem da votação de Dep. Estadual de 2010 o 2014
Eleição de 2010
Eleição de 2014
Diferença de
Total de Eleitos
Total de
Votos Eleitos
Estados
Estados
Votos
Votos
Espirito Santo
81.1361 2
Espirito Santo
168.996
3
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PR14 RIO GRANDE DO NORTE
pARroo

R UU(N
KR

T

Porcentagem da votação de Dep. Federal de 2010 e 2014
Eleição de 2010
Eleição de 2014
Total de Eleitos
Total de
Diferença de
Estados
Votos Eleitos
Estados
Votos
Votos
Rio G, do Norte
403
2.825
Rio G. do Norte
3.228

%
i42J%

Porcentagem da votação de De p Estadual de 2010 e 2014
Beiço de 2010
Total de
Estados
Rio G. do Norte

andre©prp.org.br

Votos
4.404

Eleição de 2014
Eleitos
Estados
Rio G. do Norte

Total de
Votos
17.8281

Diferença de
Eleitos

Votos
3ü

lÍ , Í3
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PARTI DO
REPUBLICANO
PROGRESSISTA

NOTA EXPLICATIVA
C.B. BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
01/10/ 2015 R$177,10
DESPESA: alimentação

lib

VINCULAÇÃO PARTIDÁRIA: alimentação do Presidente Nacional do PRP,
Ovasco Roma Altimari Resende, em viagem a Brasília/DF no dia
24/09/2015.
DOCUMENTOS:
a)Cheque;
b) Nota fiscal discriminando o consumo;
h) Certidão TSE comprovante vinculação partidária

1&tJ_ jPD3
IFh

uf6

MNIU

Comp Banco Agência DV Cl

018 0W. 25 02
tI

por
cheque
pague

X 7/)

Conta
15.2366
______

dl

C2 Sono
CJ 800

Cheque N.o C3

'82Z8

1.

-(

7

J)
A

T.

f

A.-t'r (
e centavos acima
kl

a

de
*
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Ou à sua ordem

de

BANCODOBRAS L

00000.0001482323
PF CLIENTES NR2 ENP3
AV. WDY BASSITT 4665
COIftCCAO: 0912015

32095. 1/0001-80
/ ENTE OANCARIO OESDE 1112000

1-

NF-

ECEBEMO DE C.B.ASÍLIA COMERCIO DE ALIMENTOS LIDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
N°000.002,913

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
SÉRIE: 1

CON O OLE DO FISCO

DA.INFE
C.B. BRASILIA COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

Documento Auxiliar da Nota
0- Entrada Eletrônica
1 1
1 - Saída

1

ÍAVE DE ACESSO

N° 000.002.913
SCN QD, 5- BLOCO A, LOJAS 2W, 3W E 4W - ASA NORTE,
SERIE: 1
Brasilia, DF - CEP: 70715900- Fone/Fax: 6130381818
Página 1 de 1

1 5315 0911 9037 8900 0107 5500 1000
Consulta de autenticidade no portalnacional da/
NF-e www nfe fazenda gov br/por4Í?ou no sit4l:
da Sefaz Autorizadora

7

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

-

. .

NATUREZA DA OPERAÇÃO

. .

1

353150031538212- 2410912015 16:25

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 1 CNPJ
11.903.789/0001-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0753916200120

DATA DA EMISSÃO
24/09/2015
DATA DE ENTRADA/SAIDA
24/09/2015
1/ORA DE ENTRADA/SAÍDA
13:12

CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL
-PRPPROGRESSISTA 32.095.101/0001-80
PARTIDO REPUBLICANO
BAIRRO/DISTRITO
ENDEREÇO
1 CEP
115014-490
JD EUROPA
RUA SANTO ANDRÉ, 534FONE/FAZ
UF 1 INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNÍCS'IO
1732342468
SP
Sao Jose do Rio Preto

VALOS DO ICMS ST
RASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
VALOR DO ICMS
BASE DE CÁLCULO DOTE//IS - 0,00
21,25
177,10
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
VA LOR DO 1PI
VALOR DO SEGURO
VALOR DO FRETE
1 DESCONTO
0,00
0,00
0,00 1
0,00
T1SANJRPCIDTAFItSR/VOI .I1MIF.S TRANSPORTÁflOS
CÓDIGO ANTE
PLACADO VEÍCULO
FISETE POR CONTA
RAZÃO SOCIAL

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
177,10
VALOR TOTAL DA NOTA
177,10
0,00

0,00

1./E

CNPJ/CFF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9 - Sem Frete

ENDEREÇO
MARCA

ESPÉCIE

QUANTIDADE

1

MUNICÍPIO

J,FO BRUTO

INUMEPAÇÃO

PESO LÍQUIDO
1

1
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

01
02

DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO

CÓDIGO

DESPESA COM REFEIÇÃO
PRODUTO TRIDULTADO PELO ECF/ 139416
DESPESA COM ATENDIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

NCM/SH

CST CFOE UNIU.

QTD.

VLR.UNIT. VIR- TOTAL RCICMSVLR.ICMS

mi

1,0000

161,0000

161.00

161,00

21069090 000 6102 IJN

1.0000

6.1000

16,10

lEIO

21069090 000 6929

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 4, Número COO: 13941
6
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DESPESA REFER
ENTE AO DIA 23-09-2015

RESERVADO AO FISCO

VALOR DO ISSQN

VLR.IPI

19,32 1.2,001
1,93

IIP

03/05/2019

SGIP - Consulta

JUSTIÇA ELEITORAL
CERTIDÃO

1J!

118
CERTIFICO que, de acordo com os assentamentos da Justiça Eleitoral, o(a) Senhor(a) OVASCG RO
ALTIMARI RESENDE (Título Eleitoral: 053195510159) é PRESIDENTE (exercício: 0310612007 a 28103120í9)
do órgão partidário, abaixo descriminado:

Partido Político:

PRP -44 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Órgão Partidário:

Comissão executiva

Abrangência:

BRASIL - BR - Nacional

Vigência:

Inicio: 03I0612007 Final: 28103/2019

Código de Validação: y/w6N+HrkY9jK2YOQOMIUY4RSC9=
Certidão emitida em:

0310512019 19:43:44

• Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal
Superior Eleitoral na Internet, no endereço: http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/modulo-consultasgíp3.
• As informações constantes desta certidão retratam o conteúdo dos assentamentos da Justiça
Eleitoral na data e hora de sua emissão, o que não impede a ocorrência de alterações futuras nestas
informações.
• Os dados partidários de abrangência nacional são de responsabilidade do TSE e os de abrangência
regional/municipal são de responsabilidade dos respectivos tribunais regionais.

interO 1 .tse.jus.br/sgip3-consulta/certidao/membro?id=4466095&idOrgao=70935

1/1

PIZP44

PARTIDO
REPUBLICANO
PROGRESSISTA

NOTA EXPLICATIVA
Empresa SODEXO PASS DO BRASIL
DESPESA: Trata-se de auxílio-alimentação devido aos empregados
celetistas em virtude de convenção coletiva de trabalho.

ao

VINCULAÇÃO PARTIDÁRIA: auxílio-refeição pago a empregados
celetistas.
DOCUMENTAÇÃO: Anexa-se:
a) Convenção Coletiva de Trabalho que prevê a obrigação da concessão
de vale-alimentação em sua cláusula 39 e 39.1;
b) Extrato do site SODEXO que mostra os empregados beneficiários;
c) Amostra de cartões de alimentação de empregados.

n;,

091 12015

Banco do Brasil

A33A090737089753008
0911012015 07:57:01
Pagamento de títulos com débito em conta corrente
09/10/2011
250 2 ,92 502

-

BANCO

DO

BRASIL

-

077101

12

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
LIEIJTE: A A PROGRESSISTA
CONTA:
AGENCIA: 2502-X
88.NCC ITAN SA.
14 009 08692579225358C1455100091 06000000145050
NA. DOC7MENTO
100.901
DATA DO PAGAMENTO
05010/015
20100 DO DOCUMENTO
4.458,00
'/5100 C000000
4.448,00
NR./.UTEITICACAO

Assinada por

S.7/I4.137 .504. /EC

J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

0911012015 07:55:40
09110/2015 07:57:01
\

•nsaâo efetuada com sucesso por J3825317 OVASCO ROMA ALT1MARI RESENDE.

ao

Banco ltaú SA 1341-71

Recibo do Sacado
Agência/Código do Cedente

Data do Documento

Vencimento

Cedehte
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM.
0811012015
2938101455-8
CI
S.A
Valor
do documento
N.°
do
Documento
Nosso
Número
Sacado
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA1518879787
109124692579-2
PRP
Referência
Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento:SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.66810001-56 / Referência do Pedido: 1
-- ---- ------------ Autenticação Mecãnica

Apresentação

Itnr

A IA1..7I

4.458,00

Em

141Q1 flQ1R sw57 qq RflI4S.580009 1 66050000445800
Vencimento

Local de Pagamento

CI

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
Cedente
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A
Espécie Doc.
N. do Documento
Data do Documento
DC
1518879787
08/1012015
Espécie Quantidade
Carteira
Uso do Banco

Aceite
N

Data de Processamento
0811012015
Valor

109
R$
Instruções (Todas as informações deste bloqueio são de exclusiva responsabilidade do Cedente)

Sr. Caixa: Não receber após 30 dias da data de processamento.
Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização
deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente
sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de
processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

Apresentação

Agência/Código do Cedente
2938101455-8
Nosso Número
109124692579-2
(=) Valor do documento
4.458,00
(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

() Valor Cobrado
Sacado

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP
R ANDRE, 534
CEP: 15014-490 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
CNPJ:32.095.101/0001-80
Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.66810001-56

Código de Baixa:
Autenticação Mecânica 1 FICHA DE COMPENSAÇÃO

121

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER VICOS - NFE
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri
na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe >

Dota Emissão

Hora End,oão

11110/2015

07:08

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE
SERVICOS E FATURA

código Aulootrrddeds

Nro de Nota

Séoe de Nota

166029

294T.5148.3644.3615999-T

Númoro RPS

Série RPS

0000589799

31

i1110r2015

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.
ALAMEDA ARAGUAIA, 1142- BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06455-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF
Telefone

69.034.66810001-56

Inscrição Municipal
e-mail

Nome Tortredor do Sordçoo

4.50869-9

CPFÍCNPJ

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PR

132.095.1011000180
1 Co.trpndreoto

Endereço

R ANDRE, 534

1 Berro

CEP

15014-490

JARDIM EUROPA

Cidade

UF

SAO JOSE DO RIO PRTO

SP

E-n,ed

ANDRE@PRPORG.BR

1 Deosnção do Soroiço

Olde

1

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

1 Códqo Serorço

1 ASqerte

171208215

2,00

Vetor Unitáno

11800

1 Vetor Total

1800

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
6 ALIMENTAÇÃO EMV
4440.00
GESTAO COBRANCA 0.00\TX DISPON CREDITO 12.00\TX EMISSAO CARTAO 6.00\TX ENTREGA 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153187 R$0.27
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÉNIO
Entr/Cred 11110/2015
Nro Pedido.: 8879787115

Obs.rnções

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CALCULO
(exceto tributos federais)

IRRF

00

R$ 4.440,00

ISSQN devido a: BARUERI-SP

PIS,PASEP

COFINS

CSU.

0.00

000

0.00

[

4.458,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1 Vetor do Cobra 8$

Fature N.

1 Forma Pagamento

R$ 4.458,00

589799
Vetor por EetOtOo

quatro mil quatrocentos e cinquenta e oito reais
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletr8nica de Serviços poderá ser confirmada
na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http:IIw-ww barueri.sp.gov.br/nfe

Cdérao Aulerrllnidedo

294T.51 48.3644.361 5999-T

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

100011

Date

Aoonator

Número da Nota

166029

Série da Nota

#;cii1

P12
REPUBLICAN

aiiiui

0 6089
PN 'x

ALV
r

6_1piup1p
soclexo
«

A LI

90
6033 8900 8410 6063
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CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO
2015/2016
Entre as partes, de um lado, representando a Categoria Profissional, o SINDICATO DOS EMPREGADOS DE
AGENTES AUTONOMOS DO COMERCIO E EM EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO, PERICIAS, INFORM4
E PESQUISAS E DE EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E REGIÃO, ccTe
territorial nos municípios de Adolfo, Altair, Álvares Florence, Aparecida d'Oeste, Bady Bassitt, Bálsamo, Bretos,
Bebedouro, Borborema, Cajobi, Cardoso, Catanduva, Catiguá, Cedral, Colina, Colômbia, Cosmorama, Dirc.F
Do/cinópolis, Embaúba, Guaíra, Guapiaçu, Guaraci, Ibírá, Icém, lndiaporã, Irapuã, Itajobi, Jaborandi, Jadl JosÓ
Bonifácio, Macedônia, Marinópolis, Mendonça, Mira Estrela, Mirassol, Mirassolândia, Monte Aprazível, Monte Azul
Paulista, Morro Agudo, Neves Paulista, Nipoã, Nova Aliança, Nova Granada, Novo Horizonte, Ohm pia, Onda Verde,
Orindiúva, Palestina, Palmares Paulista, Paraíso, Paranapuã, Paulo de Faria, Pedranópolis, Pirangi, Pontes Gastai,
Populiria, Potirendaba, Rubinéia, Salas, Santa Albertina, Santa Clara d'Oeste, Santa Fé do Sul, Santa Rita do Passa
Quatro, Santa Rita d'Oeste, Santana da Ponte Pensa, São Francisco, São José do Rio Preto, Severínia, Tabapuã,
Taiaçu, Taiúva, Tanabi, Três Fronteiras, Turmalina, Uchoa, Urânia, Urupês, Viradouro e Vista Alegre do Alto, inscrito no
CNPJ/MF sob o n° 01.040.020/0001-59, Registro Sindical - Processo n°46000.001264195-92, com sede na Rua Santo
Antônio, n° 151, Bairro: Vila Santo Antônio, São José do Rio Preto/SP, CEP 15014-430, neste ato representado por seu
Presidente, Sr. José Eduardo Cardoso; e de outro lado, representando a categoria econômica, de outro lado,
representando a categoria econômica e SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DE
ASSESSORAMENTO, PERICIAS, INFORMAÇOES E PESQUISAS NO ESTADO DE SÃO PAULO - SESCON—SP,
inscrito no CNPJ/MF n° 62.638.16810001-84, com endereço na Avenida Tiradentes, 960, Luz, São Paulo/SP, por seu
Diretor-Presidente: firmam entre si, com base nos Artigos 611 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho, a
presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, em conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
1 - BENEFICIÁRIOS
São beneficiários da presente Convenção Coletiva de Trabalho, todos os empregados em empresas de contabilidade,
assessoramento, perícias, informações e pesquisas (1) contabilidade, na forma de organizações ou escritórios
individuais; (2) assessoramento, perícias, informações e pesquisas: auditoria; cobrança: de seleção de pessoal;
promotoras de vendas e financiamento: correspondentes bancários: administradoras de cartões de crédito;
administração, participação e controle de empresas - holding; organização e métodos: consultorias em geral, em
economia, administração e outras: associações de classe não sindicais, clubes de lojistas, associações comerciais e
industriais: informações cadastrais - serviços de proteção ao crédito; bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e de
cereais; perícias, judiciais e sinistros; vistorias; assessoria técnica promocional na venda e colocação de seguros em
geral para segurados e seguradoras, assessoria técnica auxiliar às seguradoras e corretoras; análise de materiais e
equipamentos, controle de qualidade, controle de sondagens; assessoria em geral, técnica, gerencial, contábil,
. econômica, burocrática, estatística; planejamento e desenvolvimento econômico; pesquisas de mercado e de opinião
pública: mapeamento, levantamento e aerofotogrametria: associações, organizações, institutos, fundações que realizam
pesquisas; leilões; mala-direta; traduções; logística, controle e administração de movimentação de containers e meios
de transporte; e demais, no âmbito das bases territoriais dos sindicatos profissionais convenentes, excetuados aqueles
com enquadramento sindical diferenciado.
2- DATA BASE
Fica mantido como data-base o dia primeiro de agosto.
3- CORREÇÃO SALARIAL
Os salários de Agosto de 2014, assim considerados aqueles resultantes da aplicação integral da norma coletiva de
2014, serão corrigidos, na data-base mediante obediência aos seguintes critérios:
3.1. Salários com valor mensal de até R$ 6.315,00 (seis mil trezentos e quinze reais), serão majorados em 9,81%
(nove inteiros e oitenta e um centésimos por cento);
3.2. Salários com valor mensal entre R$ 6.315,01 (seis mil trezentos e quinze reais e um centavo) e R$ 12.630,00 (doze
mil, seiscentos e trinta reais) serão majorados em 8,00% (oito inteiros por cento), acrescidos sempre de parcela fixa
igual a R$ 114,30 (cento e catorze reais e trinta centavos).
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3.3. Salários com valor superior a R$ 12.630,01 (doze mil seiscentos e trinta reais e um centavo) terá reajuste fixo de
R$ 1.124,70 (Um mil cento e vinte e quatro reais e setenta centavos).
3.4. Todos os reajustes espontâneos efetuados pelas empresas entre 11 de agosto de 2014 e 31 de julho de 2015
poderão ser compensados, excetuados aqueles provenientes de abonos salariais decorrentes de lei, término de
aprendizagem, promoções, transferência de cargo, função ou localidade, equiparação salarial e aumento iL
meritório.
3.5. - Respeitando-se os princípios de isonomia salarial e preservando-se condições mais benéficas, os salá
empregados admitidos após Agosto de 2014 serão reajustados com obediência aos seguintes critérios:
3.5.1. - Nos salários de empregados contratados para funções com paradigmas serão aplicados os mesmos
percentuais de correção salarial concedidos ao paradigma, até o limite do menor salário na função.
3.5.2. - Inexistindo paradigma, ou tendo a empresa sido constituída ou entrado em funcionamento após a última database, o salário de ingresso será reajustado mediante aplicação de 1112 (um doze avos) do percentual e parcela fixa
total estabelecidos no ucaputi e itens 4.1 a 4.3 para cada mês trabalhado, conforme tabela abaixo:
Salários acima de
R$ 12.630,00

Mês/Anõ

Salários até
R$ 6.315,00

Salários entre R$ 6.315,01
eR$ 12.630,00

Agosto/2014

9,61%

8,00% + R$ 114,30

R$ 1,124,70

Setembro/2014

8,991/-

7,33% + R$ 104,78

R$ 1.030,98

Outubro/2014

8,18%

6,67% + R$ 95,25

R$ 937,25

Novembro/2014

7,36%

6,00% + R$ 85,73

R$ 843,53

Dezembro/2014

6,54%

5,33% + R$ 76,20

R$ 749,80

Janeiro/2015

5,72%

4,67% + R$ 66,68

R$ 656,08

Fevereiro/2015

4,91%

4,00% + R$ 57,15

R$ 562,35

Março/2015

4,09%

3,33% + R$ 47,63

R$ 468,63

Abril/2015

3,27%

2,67% + R$ 38,10

R$ 374,90

Maio/2015

2,45%

2,00% + R$ 28,58

R$ 281,18

Junho/2015

1,64%

1,33%+R$ 19,05

R$187,45

Julho/2015

0,82%

0,67% + R$ 9,53

R$ 93,73

1

4- PISO SALARIAL
Para os empregados abrangidos pela presente Convenção Coletiva, independentemente da idade, sujeitos a regime de
trabalho de tempo integral, ficam assegurados como pisos salariais os seguintes valores:
4.1. Para empregados contratados e que exerçam as funções de: Office boy" - CBO 4122-05; Recepcionista - CBO
4221-05; Faxineiro - CBO 5143-20; Porteiro - CBO 5174-10; Auxiliar de Serviços Gerais - CBO 5143; Copeira - CBO
5134-25; Vigia - CBO 5174-20; Atendente de Negócios - CIBO 2532-25; Entrevistador de Pesquisa de Campo - CBO
4241-15; Atendente de Telemarketing - CBO's 4223-10 e 4223-15, o valor mensal correspondente a R$ 1.067,00 (um
mil e sessenta e sete reais).
4.2. Para as demais funções, o valor mensal corresponde a R$ 1.140,00 (um mil cento e quarenta reais).
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5- HORAS EXTRAS
As horas extraordinárias serão remuneradas com os adicionais seguintes, aplicáveis sobre o salário hora normal:
5.1. - 60% (sessenta por cento) para as duas primeiras no dia;
5.2. - 80% (oitenta por cento) para as excedentes de 2 (duas) diárias; e
5.3. - 100% (cem por cento) as prestadas aos domingos, feriados e dias já compensados.
6- ADICIONAL DE PERMANÊNCIA
Por triênio na mesma empresa, os empregados receberão por mês a importância de R$ 51,00 (cinquenta e um reais).
6.1. - A contagem dos triênios inicia-se a partir de 0102,81.
6.2. - O adicional será devido a partir do mês em que for completado o triênio, desde que isso ocorra até o dia 15; se
ocorrer após o dia 15 será devido a partir do mês seguinte.
6.3. O valor do adicional será igual para todos independentemente do salário percebido e da data em que for
completado o triênio, devendo ser destacado no recibo de pagamento do empregado.
6.4. - A empresa que efetuar pagamento sob o mesmo título, com critério mais vantajoso para o empregado, fica
dispensada do cumprimento da obrigação aqui prevista.
7- SALÁRIO DO SUCESSOR
Admitido ou promovido empregado para função de outro dispensado sem justa causa, será garantido àquele salário
igual ao do empregado de menor salário na função, sem considerar vantagens pessoais.
8 - TELEATENDIMENTO/TELEMARKETING!CALL CENTER
Os empregados que exerçam atividades de teleatendimento, telemarketing ou cail center no qual a principal atividade é
conduzida via telefone e/ou rádio com utilização simultânea de terminais de computador, o tempo de trabalho em
efetiva atividade de teleatendimento/telemarketing/call center é de, no máximo, 06 (seis) horas diárias ou 36 (trinta e
seis) horas semanais, nele incluídas as pausas, sem prejuízo da remuneração.
9- COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO PREVIDENCIÁRIO
Ao empregado que conte, pelo menos, 18 (dezoito) meses de tempo de serviço na empresa e que esteja recebendo
auxilio-doença ou auxílio doença-acidentário da Previdência Social, será paga uma importância equivalente a 90%
(noventa por cento) da diferença entre o seu salário e o valor daquele auxilio, obedecendo as seguintes regras:
9.1. - O complemento será devido somente entre o 16 1 (décimo-sexto) e o 1800 (centésimo octogésimo) dia de
afastamento;
9.2. - Terá como limite máximo a importância de R$ 1.977,36 (um mil novecentos e setenta e sete reais e trinta e seis
centavos)
9.3. - O complemento será devido apenas uma vez em cada ano contratual.
10 - VALE QUINZENAL
As empresas adiantarão, quinzenal e automaticamente, até o dia 20 de cada mês, 40% (quarenta por cento) do salário
mensal do empregado.
10.1. - Na hipótese do empregado não pretender receber o adiantamento previsto no "caput", deverá manifestar sua
vontade por escrito.
10.2. - Na hipótese das empresas fornecerem adiantamentos em espécie, por si ou através de convênios, tais como
supermercados, cooperativas etc., poderão considerar as importâncias por elas assim despendidas como
adiantamentos, deduzindo seus valores da percentagem prevista no caput.
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11 - GRATIFICAÇÃO POR APOSENTADORIA
O empregado que conte, no mínimo, 8 (oito) anos de tempo de serviço na mesma empresa receberá, por ocasião de
sua aposentadoria, uma gratificação de valor correspondente a 150% (cento e cinquenta por cento) de seu último
salário, desde que, o empregado comunique sua aposentadoria ao empregador no prazo máximo de 90 (noventa) dias
do deferimento.
T5LÀ1 SUKko

11.1 As empresas efetuarão o pagamento da gratificação na folha de pagamento de salário do mês subseqüe te ao
comunicado do empregado.
12 . ESTABILIDADE PROVISÓRIA DA GESTANTE
À empregada gestante é assegurada estabilidade provisória, salvo se por motivo de justa causa para demissão, desde
o início da gestação até 5 (cinco) meses após o parto.
13- ESTABILIDADE AO AFASTADO PELA PREVIDÊNCIA
Ao empregado afastado pela Previdência Social por motivo de auxilio-doença fica assegurada estabilidade provisória,
salvo se contratado a título experimental ou por motivo de justa causa para a demissão, pelo período em que ficou sob
custódia da Previdência, limitado ao máximo de 60 (sessenta) dias.
14- ESTABILIDADE PRÉ-APOSENTADORIA
Ao empregado que conte, no mínimo, 5 (cinco) anos de tempo de serviço na empresa e que se encontre dentro do
prazo inferior a 1 (um) ano para completar o período exigido pela Previdência Social, para requerer aposentadoria por
tempo de serviço ou por idade, fica assegurada estabilidade provisória por esse período.
15- REEMBOLSO CRECHE
As empresas reembolsarão às suas empregadas mães, para cada filho pelo período de 1 (um) ano a contar do retorno
da licença maternidade, a importância mensal de até R$ 271,56 (duzentos e setenta e um reais e cinquenta e seis),
condicionado o reembolso à comprovação das despesas com o internamento em creches ou instituições análogas de
sua livre escolha.
15.1. - Será concedido o benefício, na forma do "capuV', aos empregados do sexo masculino que detenham a guarda do
filho, independentemente do estado civil.
15.2. - O benefício previsto no "caput" será igualmente devido na hipótese do beneficiário do direito preferir a
contratação de empregada doméstica para a guarda da prole, condicionado o reembolso à comprovação do registro do
contrato de trabalho de sua empregada como "babá" ou "pajem" e à apresentação do respectivo recibo mensal de
pagamento.
15.3. - Quando o nascimento da criança for anterior à data de contratação da empregada, o reembolso será devido até
a criança completar 1 (um) ano de idade.
16 - INDENIZAÇÃO PECULIAR
Ao empregado com mais de 45 (quarenta e cinco) anos de idade e que conte mais de 5 (cinco) anos de tempo de
serviço na empresa, se dispensado sem justa causa, será paga uma indenização correspondente a 100% (cem por
cento) de seu salário, a ser satisfeita juntamente com as demais verbas rescisórias.
17 - INÍCIO DE GOZO DE FÉRIAS
O início das férias, individuais ou coletivas, não poderá coincidir com sábados, domingos, feriados ou dias já
compensados.
18- ESTABILIDADE DO ALISTADO NO SERVIÇO MILITAR
Ao empregado em idade de prestação de serviço militar, desde que conte, no mínimo 12 (doze) meses de tempo de
serviço na empresa, fica assegurada estabilidade provisória desde o alistamento até 30 (trinta) dias após o término do
compromisso.
19- UNIFORMES E ROUPAS PROFISSIONAIS

Quando exigidos ou necessários, os uniformes ou roupas profissionais serão fornecidos gratuitamente aos empregados.
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20 - EMPREGADO ESTUDANTE
Ao empregado estudante, menor de 18 (dezoito) anos, sujeito ao regime de trabalho de tempo integral, será permitida a
saída antecipada de 2 (duas) horas ao final do expediente, em dias de provas escolares, condicionada à prévia
comunicação à empresa e posterior comprovação por atestado fornecido pela escola.
21 - REFLEXO DAS HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO
A média das horas extras habituais e do adicional noturno refletirá no pagamento das férias, gratificação nat una e/
descanso semanal remunerado.
/
22 - COMPROVANTES DE PAGAMENTOS E CONTRATOS
As empresas deverão fornecer aos seus empregados comprovantes dos pagamentos que lhes façam, contendo su
identificação e a do empregado, das parcelas pagas e dos descontos efetuados, bem como a parcela relativa ao FGTS,
além de cópia do contrato de trabalho, mesmo de experiência, quando houver.
23 - AVISO DE DISPENSA
A dispensa de empregado deverá ser participada por escrito, qualquer que seja o motivo, sob pena de gerar presunção
absoluta de dispensa imotivada.
24- CARTA DE REFERÊNCIA
As empresas, nas demissões de empregado sem justa causa e em pedido de demissão, quando solicitadas, se obrigam
a entregar carta de referências ao empregado.
25- VALE TRANSPORTE
Em cumprimento às disposições da Lei n° 7,418, de 16 de dezembro de 1985, com a redação alterada pela Lei n°
7.619, de 30 de setembro de 1987, regulamentada pelo Decreto n° 95.247, de 16 de novembro de 1987, fica
estabelecido que, a critério de cada empresa, a concessão aos empregados do valor correspondente ao Vale
Transporte poderá ser feita através do pagamento quinzenal antecipado em dinheiro, até o último dia da quinzena
anterior àquela a que os vales se referirem. Nesse caso fica estabelecido o limite máximo de 2,5% (dois inteiros e
cinqüenta centésimos por cento) de desconto nos salários dos empregados a titulo de Vale Transporte. Na hipótese de
elevação de tarifas, as empresas obrigam-se a complementar a diferença por ocasião do pagamento seguinte.
25.1. Em caso de ser utilizado o fornecimento do Vale Transporte através de passes fornecidos pelas empresas
concessionárias, permanecerá o limite de desconto em 6% (seis por cento).
26 - AUXILIO FUNERAL
Ocorrendo falecimento de empregado ou de seu cônjuge ou de seu filho (a) que comprovadamente sejam dependentes
econômicos do empregado, ainda que o vínculo empregatício esteja suspenso ou interrompido, desde que conte mais
de 3 (três) anos no emprego, a empresa concederá a seus dependentes previdenciários ou, na falta destes, a seus
herdeiros, indenização correspondente a 100% (cem por cento) do seu salário mensal vigente à época do óbito.
26.1. - A indenização não será devida se a empresa mantiver contrato de seguro de vida em favor do empregado, com
pelo menos as garantias mínimas prevista nesta norma coletiva.
27 - CARTEIRA DE TRABALHO
A CTPS recebida para anotação deverá ser devolvida ao empregado no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.
28 - ADICIONAL NOTURNO
O trabalho noturno receberá adicional de 30% (trinta por cento) em relação ao trabalho diurno, sem prejuízo da redução
horária estabelecida em lei.
29- JORNADA DO DIGITADOR
Ao empregado que exerça exclusivamente a função de digitador, fica assegurada jornada diária de trabalho não
excedente a 6 (seis) horas, sendo que destas, apenas 5 (cinco) horas no trabalho de entrada de dados.
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30 . PAGAMENTO ATRAVÉS DE BANCOS
Sempre que os salários forem pagos através de bancos, será assegurado aos empregados intervalo remunerado
durante sua jornada de trabalho para permitir o recebimento. O empregado terá, igualmente, tempo livre remunerado
suficiente para o recebimento do PIS, benefícios previdenciários e levantamento de FGTS.
30.1.. O intervalo mencionado no "caput" não poderá coincidir com aquele destinado a repouso e alimentação.
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31 - AVISO PRÉVIO PROPORCIONAL
Na forma estabelecida na Lei 12.506/11, os empregados terão direito a 30 (trinta) dias de aviso prévio até ui anoserviço na mesma empresa; sendo acrescidos 3 (três) dias por ano de serviço prestado na mesma empresa, at o
máximo de 60 (sessenta) dias, perfazendo um total de até 90 (noventa) dias.
31.1. O acréscimo de 3 (três) dias por ano de serviço prestados na mesma empresa previsto no caput da presente
clausula não se aplica a pedido de demissão, que será sempre de 30 (trinta) dias, independentemente do tempo de
serviço na mesma empresa, mantendo os termos estabelecidos no Artigo 487 da CLT.
31.2. As empresas que concederem o aviso prévio na forma trabalhada deverão observar o limite máximo por 30 (trinta)
dias de trabalho, com as reduções legais, independentemente do tempo de serviço do empregado na mesma empresa,
isto é, os dias excedentes de aviso prévio proporcional além de 30 dias serão sempre indenizados.
32- LICENÇA MATERNIDADE PARA MÃE ADOTANTE
De acordo com a Lei n° 12.010 de 0310812009, que alterou o Artigo 392-A da CU, fica garantida, licença de 120 dias
em caso de adoção ou guarda judicial de criança em qualquer faixa etária.
33- EMPREGADO SEM REGISTRO
Nos termos da lei, todo e qualquer empregado deverá ser registrado a partir do 1 1 (primeiro) dia no emprego, sob pena
do empregador pagar ao empregado uma multa em valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) de seu próprio salário por
dia sem registro, limitada a um salário mensal.
34- AUSÊNCIAS LEGAIS
Os empregados poderão se ausentar do serviço, sem prejuízo de seus salários e sem necessidade de compensação,
nos seguintes casos:
34.1 - Até 2 (dois) dias úteis consecutivos, em caso de falecimento de cônjuge, ascendente, descendente, sogra,
sogro, madrasta, padrasto, irmãos ou pessoa que declaradamente viva sob sua dependência econômica;
34.2 - Até 3 (três) dias úteis em virtude de casamento;
34.3 - Até 24 (vinte e quatro) horas por semestre, a fim de acompanhar esposa grávida ao médico, levar filho menor ao
médico ou pais idosos, condicionada a falta à comprovação através de competente atestado médico, ou, sem limite de
idade, se o filho for inválido ou deficiente mental.
35- COMPENSACAO DE HORARIO DE TRABALHO
A compensação da duração diária do trabalho, obedecidos os preceitos legais e ressalvada a situação dos menores,
fica autorizada, atendidas as seguintes regras:
35.1 - Manifestação de vontade por escrito, por parte do empregado, em instrumento individual ou plúrimo, do qual
conste o horário normal e o compensável;
35.2 - Não estarão sujeitas a acréscimo salarial as horas acrescidas em um ou mais dias da semana, com
correspondente redução em um ou outros dias, sem que seja excedido o horário contratual da semana; as horas
trabalhadas excedentes desse horário ficarão sujeitas aos adicionais previstos na cláusula específica desta norma
coletiva acerca das horas extras e seus adicionais; e
35.3 - As empresas poderão compensar os "dias-pontes" entre feriados e domingos, no máximo, 2 (duas) horas diárias.
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35.4 - Fica autorizada a compensação das horas excedentes, até o limite máximo de duas horas diárias, para utilização
pelo empregado no período de 60 (sessenta) dias a partir da quinzena (dias 15 ou 30 de cada mês) da ocorrência.
Excedendo esse prazo a empresa deverá remunerar as horas acumuladas, com o adicional previsto na cláusula de
horas-extras da presente Convenção Coletiva, no primeiro pagamento salarial subseqüente ao vencimento.
36— MULTA DO FGTS
Fica garantida a multa prevista no Parágrafo 1" do Artigo 18 da Lei 8.036190, sobre a totalidade dos depósitos d FG
7e 11
aos empregados imotivadamente dispensados do serviço após sua aposentadoria perante a Previdência Socides31
que permaneça trabalhando para a mesma empresa sem solução de continuidade,
1
37 - CLÁUSULAS MAIS BENÉFICAS
As cláusulas mais benéficas de acordos anteriormente firmados diretamente entre o sindicato profissional e as
empresas, também serão consideradas, no âmbito exclusivo dessas empresas, sobre as ora acordadas, aplicando-se
na data-base, sobre os valores nelas fixados o mesmo índice previsto na cláusula de correção salarial retro.
37.1 - A presente cláusula não se aplica às empresas que venham estabelecer acordo coletivo diretamente com o
sindicato profissional a partir de 01 de Agosto de 2014.
38- DIVULGAÇÃO DO ACORDO
As empresas afixarão em quadro de avisos, em local bem visível aos empregados, cópia da presente Convenção,
mantendo-a pelo período mínimo de 60 (sessenta) dias, a contar de seu registro.
39 - AUXILIO REFEIÇÃO OU ALIMENTAÇÃO
As empresas fornecerão aos seus empregados, mensalmente, em número idêntico ao dos dias a serem trabalhados no
mês, tiquetes de auxílio refeição ou alimentação com valor facial unitário de, no mínimo, R$ 16,80 (dezesseis reais e
oitenta centavos).
39.1. Os tíquetes deverão ser fornecidos até o último dia útil do mês imediatamente anterior àquele ao qual se refere o

benefício, compensando-se no mês subseqüente as eventuais interrupções e suspensões do contrato de trabalho
havidas no mês de incidência do benefício.
39.2 - As empresas que já fornecem auxílio alimentação ou refeição em valores iguais ou superiores ao estipulado no
caput deverão continuar fornecendo o benefício da maneira, valor e modo praticados, inclusive para os novos
empregados que vierem a ser admitidos após a assinatura da presente Convenção Coletiva.
39.3 - É facultado as empresas, em substituição da entrega dos tíquetes, fornecer alimentação diretamente ao
empregado, em seu próprio refeitório, observado o disposto na Lei 6.321/76, de seus respectivos Decretos, das
Portarias 193/2006 e 66/2006 do MTE e das Normas Regulamentadoras - NR 24.3 e NR 24.4 do MTE, no que tange à
cozinha e refeitório, independentemente do número de empregados que a empresa possua.
39.4.- A participação do empregado no custeio do programa de alimentação, a partir de 1° de Agosto de 2015, não
poderá ser superior a 10% (dez por cento) e a participação das empresas não poderá ser inferior a R$ 16,80 (dezesseis
reais e oitenta centavos) por dia de efetivo trabalho.
39.5 - As empresas que concederem valor mínimo do benefício de R$ 16,80 (dezesseis reais e oitenta centavos) não
poderão efetuar qualquer desconto de seus empregados no custeio do programa de alimentação, tendo em vista o
estabelecido no parágrafo anterior.
39.6 - Respeitadas as disposições constantes desta cláusula, o fornecimento do benefício de auxilio refeição ou de
auxilio alimentação não é cumulativo com vantagens já concedidas pelas empresas e em qualquer das modalidades
não terá natureza salarial, nem se integrará na remuneração do empregado, nos termos da Lei n° 6.321176, de 14 de
Abril de 1976.
40- HOMOLOGAÇOES
As empresas representadas pelo Sindicato Patronal celebrarão as homologações das rescisões dos contratos de
trabalho de seus empregados, preferencialmente, nas Sedes e Sub-sedes dos Sindicatos Profissionais ora acordantes.
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41.1 - As empresas deverão entregar ao Sindicato Profissional que represente seus empregados, até 02 (dois) dias

antes da data designada para o termo homologatório, os documentos necessários, mediante protocolo.
40.2 - Fica resguardada a prerrogativa legal de, alternativamente, ao disposto nesta cláusula, as empresas efetuarem
as homologações no órgão regional do Ministério do Trabalho.
41.3 - Para o cumprimento desta cláusula e parágrafos, serão observados os prazos previstos na Lei 7.855, de 989.
41.4 - Os empregadores ficam obrigados a reembolsar aos empregados as despesas por estes feitas com refção, n

forma da cláusula 39a retro, e transporte, quando a homologação ou quitação da rescisão contratual se realizar eóf
município distinto daquele da contratação ou da prestação dos serviços.
40.5 - O Sindicato Profissional somente poderá exigir das empresas os seguintes documentos para homologação de
rescisão de empregados: 1- Termo de rescisão contratual (5 vias); 2- Formulário do Seguro Desemprego; 3- Carteira de
Trabalho e Previdência Social atualizada (apenas na data da homologação); 4- Cópia do livro ou ficha do registro do
empregado atualizada; 5- GRRF (multa 50%) devidamente depositada (apenas no ato da homologação); 6Demonstrativo de recolhimento FGTS rescisório; 7- Extrato analítico recente e atualizado do FGTS; 8- Dois últimos
recolhimentos do FGTS da empresa; 9- Carta de preposto, procuração ou contrato social; 10- 02 (duas) vias do aviso
prévio; 11- Exame médico demissional (apenas no ato da homologação); 12- Print da chave de identificação da
conectividade social; 13- Pagamento em dinheiro, depósito bancário à vista, transferência eletrônica disponível ou
cheque administrativo; 14- Prova de recolhimentos das contribuições sindicais do empregado homologando, caso esta
não tenha sido detectada nos arquivos do Sindicato dos Empregados; 15- Prova do recolhimento da contribuição
sindical patronal relativas aos últimos cinco anos, exceto para os casos de entidades sem fins lucrativos e paras as
empresas regularmente optantes do Simples Nacional, a que se refere a Lei Complementar n° 12312006 e alterações
posteriores.
41 -APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL
Para a realização de cursos que venham a contribuir para seu desenvolvimento profissional e, ao mesmo tempo,
também sejam de interesse do empregador, os empregados poderão se ausentar do serviço por até 18 (dezoito) horas
anuais, que serão consideradas, para todos os efeitos, como de trabalho.
41.1 - A utilização das horas previstas no "caput" depende de prévia e expressa autorização do empregador e posterior

comprovação da freqüência do empregado.
42— CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DO SINDICATO DOS EMPREGADOS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E REGIÃO
De acordo com o deliberado na Assembleia de Trabalhadores e em conformidade com a alínea "e" do Artigo 513 da
CU, as empresas deverão descontar de seus empregados, a título de Contribuição Assistencial, a importância de 1,5%
(um inteiro e cinquenta centésimos por cento) ao mês, exceto no mês de Março, onde já ocorre a Contribuição
Sindical, devendo ser recolhida até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao desconto, em favor dos sindicatos
profissionais.
42.1 • O não recolhimento nos prazos acarretará a cobrança de multa de 10% (dez por cento) do montante, além de
mora de 1% (um por cento) e 20% (vinte por cento) de honorários em caso de cobrança judicial.
42.2 - Vinte dias após o recolhimento as empresas remeterão aos sindicatos a cópia da guia de recolhimento
juntamente com a relação de empregados que deram motivação aos descontos.
42.3 - Fica garantido o direito de oposição através de notificação escrita e individualizada, assinada pelo trabalhador, ao
Sindicato.
43—DE FRANCA
44- DE RIBEIRÃO PRETO E REGIÃO
45 - CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL PATRONAL.
Para manutenção e ampliação dos serviços prestados pelo sindicato patronal, as empresas por ele aqui representadas
ficam obrigadas a lhe pagar, através de recolhimento que deverá ser feito por meio de guias apropriadas por ele
fornecidas, até o dia 26 de Outubro de 2015 os valores constantes da tabela abaixo:

/
/1
32
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FAIXAS
A
B
O

RECEITA BRUTA DO ANO DE 2014
Até R$ 145,200,00
De R$ 145.200,01 até R$ 68.057.424,04
Acima de R$ 68.057.424,05

ALÍQUOTA
Isento
0,080%
R$ 54.445,94

45.1. Em caso de atraso no pagamento, haverá a incidência de multa correspondente a 0,33% (trinta e três cent1
ao dia, não excedendo a percentagem de 10% (dez por cento) do valor total a ser recolhido, atualizado com se na/ 133
variação da TR (Taxa Referencial), ou outro índice que a venha substituir da data do inadimplemento até a lata d
1
efetivo pagamento e juros de mora na base de 1% (um por cento) ao mês.
45.2. A empresa que tiver recolhido a contribuição confederativa referente ao exercício de 2015, estabelecida pela
Assembleia Geral do Sindicato Patronal convenente, fica dispensada do recolhimento desta contribuição.
46—ESTABILIDADE APÓS O RETORNO DAS FÉRIAS
Fica assegurado a todos os empregados estabilidade provisória no emprego após o retorno de suas férias, por igual
prazo dos dias de descanso.
47—EXTENSÃO DO DIREITO A FÉRIAS
Os empregados demissionários com menos de 01 (um) ano de serviço farão jus ao recebimento de férias proporcionais
a razão de 1112 (um doze avos) por mês ou fração igual ou superior a 15 dias.
48—SEGURO DE VIDA
As empresas manterão seguro de vida e acidentes pessoais em favor de seus empregados, e na renovação do contrato
de seguro, com valor de indenização igual a, pelo menos, R$ 12.748,95 (doze mil, setecentos e quarenta e oito reais e
noventa e cinco centavos) em caso de morte ou invalidez total permanente.
48.1. A eventual co-participação do empregado no pagamento do prêmio do seguro não poderá exceder a 50%
(cinquenta por cento) do valor deste e somente poderá ser adotada mediante prévia e expressa autorização do
trabalhador.
48.2. As empresas ficarão dispensadas da obrigatoriedade da contratação do seguro relativamente aos empregados
que não autorizem o desconto previsto no Parágrafo imediatamente anterior.
48.3. As empresas ficarão igualmente dispensadas da contratação do seguro de vida previsto no 'caput," relativamente,
aos empregados cuja cobertura seja recusada por, no mínimo, 03 (três) seguradoras, devendo, neste caso, ser firmado
acordo que cubra os sinistros mencionados no 'caput" apenas em decorrência de acidente.
48.4. As empresas constituídas após Agosto de 2014, que ainda não possuam seguro em favor dos empregados, na
forma do previsto nesta cláusula, deverão implementá-lo no prazo máximo de 4 (quatro) meses, a contar da data-base
10 de Agosto de 2015.
48.5. Ficam mantidas as condições mais favoráveis aos empregados eventualmente existentes no âmbito de cada
empresa.
49—PONTO ELETRÔNICO
Com base no disposto no Artigo 1 0 da Portaria MTE 373111, para as empresas obrigadas na adoção do Registro
Eletrônico do Ponto -SREP, instituído pela Portaria MTE 1.510109, em razão do impacto ambiental negativo da emissão
de comprovantes a cada entrada/saída, fica facultada a substituição da impressão do comprovante do trabalhador pelo
relatório mensal de marcação de ponto, devendo, obrigatoriamente, ser entregue uma cópia ao trabalhador e a outra
cópia impressa que ficará com a empresa, após conferência e assinatura do trabalhador.
50 - IGUALDADE SALARIAL
As empresas deverão assegurar a igualdade de tratamento salarial, independentemente de discriminação em razão do
sexo, raça, idade, nacionalidade, estado civil ou opção sexual.

lo
51- DISPENSA DO AVISO PRÉVIO

O empregado despedido ficará dispensado do cumprimento do aviso prévio, quando comprovar a obtenção de novo
emprego, valendo o último dia efetivamente trabalhado para cálculo de todas as verbas rescisórias.
51.1. As empresas terão o prazo de 10 (dez) dias para pagamento das verbas rescisórias a partir da solicitação da
dispensa do cumprimento do aviso prévio. O prazo para pagamento das verbas rescisórias, anteriormente esta
deverá prevalecer se inferior a 10 (dez) dias da solicitação da dispensa do cumprimento do aviso prévio.
52- RECONHECIMENTO DOS DIREITOS PARA OS EMPREGADOS EM UNIÃO HOMOAFETIVA o
Fica assegurada aos empregados em união homoafetiva, a garantia de todos os direitos previstos no presente
instrumento, do forma a facilitar o resguardo dos interesses de seus companheiros (as) e dependentes habilitados
perante a Previdência Social.
52.1. A relação homoafetiva estável dar-se-á a partir do reconhecimento pela Previdência Social, consoante disciplinam
o Artigo 52 Parágrafo 40 da Instrução Normativa INSS/DC n°20/07 de 1111012007, e a Instrução Normativa INSS/DC n°
24 de 07/06/2000, e alterações posteriores.
53 - PAGAMENTO DE DIFERENÇAS
Eventuais diferenças salariais e de benefícios, decorrentes da presente Convenção Coletiva, poderão ser pagas pelas
empresas até o 51 (quinto) dia útil de Novembro de 2015.
54- CLÁUSULA PENAL
Pelo não cumprimento da presente Convenção, as empresas pagarão multa correspondente a 5% (cinco por cento) do
piso salarial vigente, em favor da parte prejudicada, exceção feita às cláusulas que estabelecem penalidades especiais.
55-VIGÊNCIA
A presente Convenção Coletiva vigerá de 1° de Agosto de 2015 até 31 de Julho de 2016.
E assim, por estarem plenamente de acordo, firmam o presente para que produza seus legais e jurídicos efeitos.
São Paulo/SP, 18 de Setembro de 2015.
SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E DAS EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO,
PERÍCIAS, INFORMAÇÕES E PESQUISAS NO ESTADO DE SÃO PAULO.
Sérgio Approbato Machado Júnior
Presidente
Sérgio Sznifer
OAB/SP 92.441
SINDICATO DOS EMPREGADOS DE AGENTES AUTÔNOMOS DO COMÉRCIO E EM EMPRESAS DE
ASSESSORAMENTO, PERICIAS, INFORMAÇÕES E PESQUISAS E DE EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E REGIÃO.
José Eduardo Cardoso
Presidente
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NOTA EXPLICATIVA
Empresa SODEXO PASS DO BRASIL
DESPESA: Trata-se de auxílio-alimentação devido aos empregados
celetistas em virtude de convenção coletiva de trabalho.
VINCULAÇÃO PARTIDÁRIA: auxílio-refeição pago a empregados
celetistas.
DOCUMENTAÇÃO: Anexa-se:
a) Convenção Coletiva de Trabalho que prevê a obrigação da concessão
de vale-alimentação em sua cláusula 39 e 39.1;
b) Extrato do site SODEXO que mostra os empregados beneficiários;
c) Amostra de cartões de alimentação de empregados.

Assinada por

J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

26110/2015 10:13:42
\ 2611012015 16:18:34

Recibo do Sacado

Banco Itaú SA 1341-71

Vencimento
Data do Documento
Agência/Código do Cedente
Cedente
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM.
2611012015
2938101455-8
C/ Apresentação
S.A
Valor
do documento
N. do Documento
Nosso Número
Sacado
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA2.232,00
1518995801
109124753705-9
PRP
Referência
Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Fstahp kr.imento:SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.66810001-56 / Referência do Pedido: 1518995801
utenticaçâo Mecânica

Banco Itaú SA 1341-71

34191 .09248 75370.592935 80145.580009 1 66230000223200
Vencimento

Local de Pagamento

CI Apresentação

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
Cedente
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A
Espécie Doc.
N. do Documento
Data do Documento
DC
1518995801
2611012015
Espécie
Quantidade
Carteira
so do Banco

Aceite
N

Data de Processamento
2611012015
Valor

R$
109
1
Instruções (Todas as informações deste bioqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.
Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização
deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente
sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de
processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

Agência/Código do Cedente
2938101455-8
Nosso Número
109124753705-9
(=) Valor do documento
2.232,00
1 (-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP
R ANDRE, 534
CEP:15014-490 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
CNPJ:32.095.1 01/0001-80
Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.66810001-56
Sacado

Código de Baixa:
Autenticação Mecânica 1 FICHA DE COMPENSAÇÃO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE
autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri
na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>
PeSetvicss

sodeo

28/10/2015

SOTA FISCAL ELETRÕNICA DE
S ERVICOS E FATURA

07:10

Co,licideda
161
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R.4921 .3424.4146099-Q

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.
ALAMEDA ARAGUAIA, 1142- BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06455-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF
69.034.668/0001-56
Telefone

Séoin de Note

755279
N~ RPS
0000655558

Sdeie RPS
31

Inscrição Municipal
e-mail

Da
27/101015

4.50869-9

1 CPF/CNPJ
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PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PR

32.095.10110001-80
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1
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(SP
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E-inad

NDRE©PRP.ORO.BR
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ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Códiço Semiço
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2,00

Valor UnOdilo
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1 Valor Total
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DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
6 ALIMENTAÇÃO EMV
2220.00
TX ENTREGA 0.00TX EMISSAO CARTAO 0.00vrx DISPON CREDITO 12.00\GESTA0 COBRANCA 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153187 R$0.18
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÉNIO
Entr/Cred 2811012015
Nro Pedido.: 8995801115
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R$ 2.232.00
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J
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dois mil duzentos e trinta e dois reais
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletronica de Serviços poderá ser confirmada
na página do Prefeitura de Barueri na Internet no Endereço.
http:/Mrww.barueri.sp.gov.br/nfe
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RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS
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CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO
201512016

Entre as partes, de um lado, representando a Categoria Profissional, o SINDICATO DOS EMPREGADOS DE
AGENTES AUTONOMOS DO COMERCIO E EM EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO, PERICIAS, INFORM4Q
E PESQUISAS E DE EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E REGIÃO, ccibaí
territorial nos municípios de Adolfo, Altair, Álvares Florence, Aparecida d'Oeste, Bady Bassitt, Bálsamo, Brefos,
Bebedouro, Borborema, Cajobi, Cardoso, Catanduva, Catiguá, Cedra/, Colina, Colômbia, Cosmorama, Dirc'p Reis
Doicinópolis, Embaúba, Guaíra, Guapiaçu, Guaraci, Ibirá, Icém, indiaporã, lrapuã, Itajobi, Jaborandi, Jadl José
Bonifácio, Macedônia, Marinópo/is, Mendonça, Mira Estrela, Mirassol, Mirassolândia, Monte Aprazível, Monte Azul
Paulista, Morro Agudo, Neves Paulista, Nipoã, Nova Aliança, Nova Granada, Novo Horizonte, Ohm pia, Onda Verde,
Orindiúva, Palestina, Palmares Paulista, Paraíso, Paranapuã, Paulo de Faria, Pedranópolis, Pirangi, Pontes Gestal,
Populina, Potirendaba, Rubinéia, Sales, Santa Albertina, Santa Clara d'Oeste, Santa Fé do Sul, Santa Rita do Passa
Quatro, Santa Rita d'Oeste, Santana da Ponte Pensa, São Francisco, São José do Rio Preto, Severínia, Tabapuã,
Taiaçu, Taíúva, Tanabi, Três Fronteiras, Turmalina, Uchoa, Urânia, Urupês, Viradouro e Vista Alegre do Alto, inscrito no
CNPJ/MF sob o n°01.040.020/000l-59, Registro Sindical - Processo n°46000.001264195-92, com sede na Rua Santo
Antônio, n° 151, Bairro: Vila Santo Antônio, São José do Rio Preto/SP, CEP 15014-430, neste ato representado por seu
Presidente, Sr. José Eduardo Cardoso; e de outro lado, representando a categoria econômica, de outro lado,
representando a categoria econômica e SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DE
ASSESSORAMENTO, PERICIAS, INFORMAÇOES E PESQUISAS NO ESTADO DE SÃO PAULO - SESCON—SP,
inscrito no CNPJ/MF n° 62,638,168/0001-84, com endereço na Avenida Tiradentes, 960, Luz, São Paulo/SP, por seu
Diretor-Presidente; firmam entre si, com base nos Artigos 611 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho, a
presente CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO, em conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
1 - BENEFICIÁRIOS
São beneficiários da presente Convenção Coletiva de Trabalho, todos os empregados em empresas de contabilidade,
assessoramento, perícias, informações e pesquisas (1) contabilidade, na forma de organizações ou escritórios
individuais; (2) assessoramento, perícias, informações e pesquisas: auditoria; cobrança; de seleção de pessoal;
promotoras de vendas e financiamento; correspondentes bancários; administradoras de cartões de crédito;
administração, participação e controle de empresas - holding; organização e métodos; consultorias em geral, em
economia, administração e outras; associações de classe não sindicais, clubes de lojistas, associações comerciais e
industriais; informações cadastrais - serviços de proteção ao crédito; bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e de
cereais; perícias, judiciais e sinistros; vistorias; assessoria técnica promocional na venda e colocação de seguros em
geral para segurados e seguradoras, assessoria técnica auxiliar às seguradoras e corretoras; análise de materiais e
equipamentos, controle de qualidade, controle de sondagens; assessoria em geral, técnica, gerencial, contábil,
econômica, burocrática, estatística; planejamento e desenvolvimento econômico; pesquisas de mercado e de opinião
pública; mapeamento, levantamento e aerofotogrametria; associações, organizações, institutos, fundações que realizam
pesquisas; leilões; mala-direta; traduções; logística, controle e administração de movimentação de containers e meios
de transporte; e demais, no âmbito das bases territoriais dos sindicatos profissionais convenentes, excetuados aqueles
com enquadramento sindical diferenciado.
2- DATA BASE
Fica mantido como data-base o dia primeiro de agosto.
3-CORRE ÃO SALARIAL
Os salários de Agosto de 2014, assim considerados aqueles resultantes da aplicação integral da norma coletiva de
2014, serão corrigidos, na data-base mediante obediência aos seguintes critérios:
3.1. Salários com valor mensal de até R$ 6.315,00 (seis mil trezentos e quinze reais), serão majorados em 9,81%
(nova inteiros e oitenta e um centésimos por cento);
3.2. Salários com valor mensal entre R$ 6.315,01 (seis mil trezentos e quinze reais e um centavo) e R$ 12,630,00 (doze
mil, seiscentos e trinta reais) serão majorados em 8,00% (oito inteiros por cento), acrescidos sempre de parcela fixa
igual a R$ 114,30 (cento e catorze reais e trinta centavos).
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3.3. Salários com valor superior a R$ 12,630,01 (doze mil seiscentos e trinta reais e um centavo) terá reajuste fixo de
R$ 1.124,70 (Um mil cento e vinte e quatro reais e setenta centavos).
3.4. Todos os reajustes espontâneos efetuados pelas empresas entre 10 de agosto de 2014 e 31 de julho de 2015
poderão ser compensados, excetuados aqueles provenientes de abonos salariais decorrentes de lei, término de
aprendizagem, promoções, transferência de cargo função ou localidade, equiparação salarial e aumento
meritório.

1

3.5. - Respeitando-se os princípios de isonomia salarial e preservando-se condições mais benéficas, os s
empregados admitidos após Agosto de 2014 serão reajustados com obediência aos seguintes critérios:
3.5.1. - Nos salários de empregados contratados para funções com paradigmas serão aplicados os mesmos
percentuais de correção salarial concedidos ao paradigma, até o limite do menor salário na função.
3.5.2. - lnexistindo paradigma, ou tendo a empresa sido constituída ou entrado em funcionamento após a última database, o salário de ingresso será reajustado mediante aplicação de 1112 (um doze avos) do percentual e parcela fixa
total estabelecidos no "caput" e itens 4.1 a 4.3 para cada mês trabalhado, conforme tabela abaixo:
Mês/Ano

Salários até
R$ 6.315,00

Salários entre R$ 6.315,01
e R$ 12.630,00

Salários acima de
R$ 12.630,00

Agosto/2014

9,81%

8,00% + R$ 114,30

R$ 1.124,70

Setembro12014

8,99%

7,33% + R$ 104,78

R$ 1.03098

Outubro/2014

8,18%

6,67% + R$ 95,25

R$ 937,25

Novembro/2014

7,36%

6,00% + R$ 85,73

R$ 843,53

Dezembro/2014

6,54%

5,33% + R$ 76,20

R$ 749,80

Janeiro/2015

5,72%

4,67% + R$ 66,68

R$ 656,08

Fevereiro/2015

4,91%

4,00% + R$ 57,15

R$ 562,35

Março/2015

4,09%

3,33% + R$ 47,63

R$ 468,63

Abril/2015

3,27%

2,67% + R$ 38,10

R$ 374,90

Maio/2015

2,45%

2,00% + R$ 28,58

R$ 281,18

Junho/2015

1,64%

1,33% + R$ 19,05

R$ 187,45

Julho/2015

0,82%

0,67% + R$ 9,53

R$ 93,73

4 - PISO SALARIAL
Para os empregados abrangidos pela presente Convenção Coletiva, independentemente da idade, sujeitos a regime de
trabalho de tempo integral, ficam assegurados como pisos salariais os seguintes valores:
4.1. Para empregados contratados e que exerçam as funções de: 'Office boy" - CBO 4122-05; Recepcionista - CBO
4221-05; Faxineiro - CBO 5143-20; Porteiro - CBO 5174-10; Auxiliar de Serviços Gerais - CBO 5143; Copeira - CBO
5134-25; Vigia - CBO 5174-20; Atendente de Negócios - CBO 2532-25; Entrevistador de Pesquisa de Campo - CBO
4241-15; Atendente de Telemarketing - CBO's 4223-10 e 4223-15, o valor mensal correspondente a R$ 1.067,00 (um
mil e sessenta e sete reais).
4.2. Para as demais funções, o valor mensal corresponde a R$ 1.140,00 (um mil cento e quarenta reais).

3
5- HORAS EXTRAS
As horas extraordinárias serão remuneradas com os adicionais seguintes, aplicáveis sobre o salário hora normal:
5.1. 60% (sessenta por cento) para as duas primeiras no dia;
!up,q

5.2, - 80% (oitenta por cento) para as excedentes de 2 (duas) diárias; e
5.3. - 100% (cem por cento) as prestadas aos domingos, feriados e dias já compensados.
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6- ADICIONAL DE PERMANENCIA
Por triênio na mesma empresa, os empregados receberão por mês a importância de R$ 51,00 (cinquenta e um reais).
6.1. - A contagem dos triênios inicia-se a partir de 01.02.81.
6.2. - O adicional será devido a partir do mês em que for completado o triênio, desde que isso ocorra até o dia 15; se
ocorrer após o dia 15 será devido a partir do mês seguinte.
6.3. - O valor do adicional será igual para todos independentemente do salário percebido e da data em que for
completado o triênio, devendo ser destacado no recibo de pagamento do empregado.
6.4. - A empresa que efetuar pagamento sob o mesmo título, com critério mais vantajoso para o empregado, fica
dispensada do cumprimento da obrigação aqui prevista.
7- SALÁRIO DO SUCESSOR
Admitido ou promovido empregado para função de outro dispensado sem justa causa, será garantido àquele salário
igual ao do empregado de menor salário na função, sem considerar vantagens pessoais.
8- TELEATENDIMENTO/TELEMARKETING!CALL CENTER
Os empregados que exerçam atividades de teleatendimento, telemarketing ou call center no qual a principal atividade é
conduzida via telefone e/ou rádio com utilização simultânea de terminais de computador, o tempo de trabalho em
efetiva atividade de teleatendimento/telemarketing/Call center é de, no máximo, 06 (seis) horas diárias ou 36 (trinta e
seis) horas semanais, nele incluídas as pausas, sem prejuízo da remuneração.
9- COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO PREVIDENCIÁRIO
Ao empregado que conte, pelo menos, 18 (dezoito) meses de tempo de serviço na empresa e que esteja recebendo
auxílio-doença ou auxílio doença-acidentário da Previdência Social, será paga uma importância equivalente a 90%
(noventa por cento) da diferença entre o seu salário e o valor daquele auxílio, obedecendo as seguintes regras:
9.1. - O complemento será devido somente entre o 16° (décimo-sexto) e o 180 1 (centésimo octogésimo) dia de
afastamento;
9.2. - Terá como limite máximo a importância de R$ 1.977,36 (um mil novecentos e setenta e sete reais e trinta e seis
centavos)
9.3. - O complemento será devido apenas uma vez em cada ano contratual.
10 - VALE QUINZENAL
As empresas adiantarão, quinzenal e automaticamente, até o dia 20 de cada mês, 40% (quarenta por cento) do salário
mensal do empregado.
10.1. - Na hipótese do empregado não pretender receber o adiantamento previsto no "caput", deverá manifestar sua
vontade por escrito.
10.2. - Na hipótese das empresas fornecerem adiantamentos em espécie, por si ou através de convênios, tais como
supermercados, cooperativas etc., poderão considerar as importâncias por elas assim despendidas como
adiantamentos, deduzindo seus valores da percentagem prevista no caput.
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11 -GRATIFICAÇÃO POR APOSENTADORIA
O empregado que conte, no mínimo, 8 (oito) anos de tempo de serviço na mesma empresa receberá, por ocasião de
sua aposentadoria, uma gratificação de valor correspondente a 150% (cento e cinquenta por cento) de seu último
salário, desde que, o empregado comunique sua aposentadoria ao empregador no prazo máximo de 90 (noventa) dias
do deferimento.
11.1 As empresas efetuarão o pagamento da gratificação na folha de pagamento de salário do mês subseqü te ao
44
comunicado do empregado.
- -)
12- ESTABILIDADE PROVISÓRIA DA GESTANTE
À empregada gestante é assegurada estabilidade provisória, salvo se por motivo de justa causa para demissão, desde
o início da gestação até 5 (cinco) meses após o parto.
13 - ESTABILIDADE AO AFASTADO PELA PREVIDÊNCIA
Ao empregado afastado pela Previdência Social por motivo de auxilio-doença fica assegurada estabilidade provisória,
salvo se contratado a título experimental ou por motivo de justa causa para a demissão, pelo período em que ficou sob
custódia da Previdência, limitado ao máximo de 60 (sessenta) dias.
14- ESTABILIDADE PRÉ-APOSENTADORIA
Ao empregado que conte, no mínimo, 5 (cinco) anos de tempo de serviço na empresa e que se encontre dentro do
prazo inferior a 1 (um) ano para completar o período exigido pela Previdência Social, para requerer aposentadoria por
tempo de serviço ou por idade, fica assegurada estabilidade provisória por esse período.
15- REEMBOLSO CRECHE
As empresas reembolsarão às suas empregadas mães, para cada filho pelo período de 1 (um) ano a contar do retorno
da licença maternidade, a importância mensal de até R$ 271,56 (duzentos e setenta e um reais e cinquenta e seis),
condicionado o reembolso à comprovação das despesas com o internamento em creches ou instituições análogas de
sua livre escolha.
15.1. - Será concedido o benefício, na forma do "caput", aos empregados do sexo masculino que detenham a guarda do
filho, independentemente do estado civil.
15.2. - O benefício previsto no "caput" será igualmente devido na hipótese do beneficiário do direito preferir a
contratação de empregada doméstica para a guarda da prole, condicionado o reembolso à comprovação do registro do
contrato de trabalho de sua empregada como "babá" ou "pajem" e à apresentação do respectivo recibo mensal de
pagamento.
15.3. - Quando o nascimento da criança for anterior à data de contratação da empregada, o reembolso será devido até
a criança completar 1 (um) ano de idade.
16- INDENIZAÇÃO PECULIAR
Ao empregado com mais de 45 (quarenta e cinco) anos de idade e que conte mais de 5 (cinco) anos de tempo de
serviço na empresa, se dispensado sem justa causa, será paga uma indenização correspondente a 100% (cem por
cento) de seu salário, a ser satisfeita juntamente com as demais verbas rescisórias.
17- INICIO DE GOZO DE FÉRIAS
O inicio das férias, individuais ou coletivas, não poderá coincidir com sábados, domingos, feriados ou dias já
compensados.
18 - ESTABILIDADE DO ALISTADO NO SERVIÇO MILITAR
Ao empregado em idade de prestação de serviço militar, desde que conte, no mínimo 12 (doze) meses de tempo de
serviço na empresa, fica assegurada estabilidade provisória desde o alistamento até 30 (trinta) dias após o término do
compromisso.
19 - UNIFORMES E ROUPAS PROFISSIONAIS

Quando exigidos ou necessários, os uniformes ou roupas profissionais serão fornecidos gratuitamente aos empregados.

20 - EMPREGADO ESTUDANTE
Ao empregado estudante, menor de 18 (dezoito) anos, sujeito ao regime de trabalho de tempo integral, será permitida a
saída antecipada de 2 (duas) horas ao final do expediente, em dias de provas escolares, condicionada à prévia
comunicação à empresa e posterior comprovação por atestado fornecido pela escola.
21 - REFLEXO DAS HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO
A média das horas extras habituais e do adicional noturno refletirá no pagamento das férias, gratificação nat lina e
descanso semanal remunerado.
22- COMPROVANTES DE PAGAMENTOS E CONTRATOS
As empresas deverão fornecer aos seus empregados comprovantes dos pagamentos que lhes façam, contendo sua
identificação e a do empregado, das parcelas pagas e dos descontos efetuados, bem como a parcela relativa ao FGTS,
além de cópia do contrato de trabalho, mesmo de experiência, quando houver.
23 . AVISO DE DISPENSA
A dispensa de empregado deverá ser participada por escrito, qualquer que seja o motivo, sob pena de gerar presunção
absoluta de dispensa imotivada.
24 . CARTA DE REFERÊNCIA
As empresas, nas demissões de empregado sem justa causa e em pedido de demissão, quando solicitadas, se obrigam
a entregar carta de referências ao empregado.
25-VALE TRANSPORTE
Em cumprimento às disposições da Lei n° 7.418, de 16 de dezembro de 1985, com a redação alterada pela Lei n°
7.619, de 30 de setembro de 1987, regulamentada pelo Decreto n° 95.247, de 16 de novembro de 1987, fica
estabelecido que, a critério de cada empresa, a concessão aos empregados do valor correspondente ao Vale
Transporte poderá ser feita através do pagamento quinzenal antecipado em dinheiro, até o último dia da quinzena
anterior àquela a que os vales se referirem. Nesse caso fica estabelecido o limite máximo de 2,5% (dois inteiros e
cinqüenta centésimos por cento) de desconto nos salários dos empregados a titulo de Vale Transporte. Na hipótese de
elevação de tarifas, as empresas obrigam-se a complementar a diferença por ocasião do pagamento seguinte.
25.1. - Em caso de ser utilizado o fornecimento do Vale Transporte através de passes fornecidos pelas empresas
concessionárias, permanecerá o limite de desconto em 6% (seis por cento).
26 - AUXiLIO FUNERAL
Ocorrendo falecimento de empregado ou de seu cônjuge ou de seu filho (a) que comprovadamente sejam dependentes
econômicos do empregado, ainda que o vínculo empregatício esteja suspenso ou interrompido, desde que conte mais
de 3 (três) anos no emprego, a empresa concederá a seus dependentes previdenciários ou, na falta destes, a seus
herdeiros, indenização correspondente a 100% (cem por cento) do seu salário mensal vigente à época do óbito.
26.1. - A indenização não será devida se a empresa mantiver contrato de seguro de vida em favor do empregado, com
pelo menos as garantias mínimas prevista nesta norma coletiva.
27 - CARTEIRA DE TRABALHO
A CTPS recebida para anotação deverá ser devolvida ao empregado no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.
28- ADICIONAL NOTURNO
O trabalho noturno receberá adicional de 30% (trinta por cento) em relação ao trabalho diurno, sem prejuízo da redução
horária estabelecida em lei.
29 . JORNADA DO DIGITADOR
Ao empregado que exerça exclusivamente a função de digitador, fica assegurada jornada diária de trabalho não
excedente a 6 (seis) horas, sendo que destas, apenas 5 (cinco) horas no trabalho de entrada de dados.

145

30- PAGAMENTO ATRAVÉS DE BANCOS
Sempre que os salários forem pagos através de bancos, será assegurado aos empregados intervalo remunerado
durante sua jornada de trabalho para permitir o recebimento. O empregado terá, igualmente, tempo livre remunerado
suficiente para o recebimento do PIS, benefícios previdenciários e levantamento de FGTS.
301. - O intervalo mencionado no "caput" não poderá coincidir com aquele destinado a repouso e alimentaçã.iu
31 - AVISO PRÉVIO PROPORCIONAL
Na forma estabelecida na Lei 12.506/11, os empregados terão direito a 30 (trinta) dias de aviso prévio até ikn ano
serviço na mesma empresa; sendo acrescidos 3 (três) dias por ano de serviço prestado na mesma empresa, até o
máximo de 60 (sessenta) dias, perfazendo um total de até 90 (noventa) dias.
31.1. O acréscimo de 3 (três) dias por ano de serviço prestados na mesma empresa previsto no caput da presente
clausula não se aplica a pedido de demissão, que será sempre de 30 (trinta) dias, independentemente do tempo de
serviço na mesma empresa, mantendo os termos estabelecidos no Artigo 487 da CLT.
31.2. As empresas que concederem o aviso prévio na forma trabalhada deverão observar o limite máximo por 30 (trinta)
dias de trabalho, com as reduções legais, independentemente do tempo de serviço do empregado na mesma empresa,
isto é, os dias excedentes de aviso prévio proporcional além de 30 dias serão sempre indenizados.
32 - LICENÇA MATERNIDADE PARA MÃE ADOTANTE
De acordo com a Lei n° 12.010 de 0310812009, que alterou o Artigo 392-A da CU, fica garantida, licença de 120 dias
em caso de adoção ou guarda judicial de criança em qualquer faixa etária.
33- EMPREGADO SEM REGISTRO
Nos termos da lei, todo e qualquer empregado deverá ser registrado a partir do 10 (primeiro) dia no emprego, sob pena
do empregador pagar ao empregado uma multa em valor equivalente a 1130 (um trinta avos) de seu próprio salário por
dia sem registro, limitada a um salário mensal.
34- AUSÊNCIAS LEGAIS
Os empregados poderão se ausentar do serviço, sem prejuízo de seus salários e sem necessidade de compensação,
nos seguintes casos:
34.1 - Até 2 (dois) dias úteis consecutivos, em caso de falecimento de cônjuge, ascendente, descendente, sogra,

sogro, madrasta, padrasto, irmãos ou pessoa que declaradamente viva sob sua dependência econômica;
34.2 - Até 3 (três) dias úteis em virtude de casamento;
34.3 - Até 24 (vinte e quatro) horas por semestre, a fim de acompanhar esposa grávida ao médico, levar filho menor ao
médico ou pais idosos, condicionada a falta à comprovação através de competente atestado médico, ou, sem limite de
idade, se o filho for inválido ou deficiente mental.
35- COMPENSAÇÃO DE HORÁRIO DE TRABALHO
A compensação da duração diária do trabalho, obedecidos os preceitos legais e ressalvada a situação dos menores,
fica autorizada, atendidas as seguintes regras:
35.1 • Manifestação de vontade por escrito, por parte do empregado, em instrumento individual ou plúrimo, do qual
conste o horário normal e o compensável;
35.2 - Não estarão sujeitas a acréscimo salarial as horas acrescidas em um ou mais dias da semana, com
correspondente redução em um ou outros dias, sem que seja excedido o horário contratual da semana; as horas
trabalhadas excedentes desse horário ficarão sujeitas aos adicionais previstos na cláusula especifica desta norma
coletiva acerca das horas extras e seus adicionais; e
35.3 As empresas poderão compensar os "dias-pontes" entre feriados e domingos, no máximo, 2 (duas) horas diárias.
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35.4 - Fica autorizada a compensação das horas excedentes, até o limite máximo de duas horas diárias, para utilização
pelo empregado no período de 60 (sessenta) dias a partir da quinzena (dias 15 ou 30 de cada mês) da ocorrência.
Excedendo esse prazo a empresa deverá remunerar as horas acumuladas, com o adicional previsto na cláusula de
horas-extras da presente Convenção Coletiva, no primeiro pagamento salarial subseqüente ao vencimento.
36—MULTA DO FGTS
Fica garantida a muita prevista no Parágrafo 1 0 do Artigo 18 da Lei 8.036190, sobre a totalidade dos depósitos 40 FGTS,
aos empregados imotivadamente dispensados do serviço após sua aposentadoria perante a Previdência Soci desde 147
que permaneça trabalhando para a mesma empresa sem solução de continuidade.
1
37- CLÁUSULAS MAIS BENÉFICAS
As cláusulas mais benéficas de acordos anteriormente firmados diretamente entre o sindicato profissional e as
empresas, também serão consideradas, no âmbito exclusivo dessas empresas, sobre as ora acordadas, aplicando-se
na data-base, sobre os valores nelas fixados o mesmo índice previsto na cláusula de correção salarial retro.
37.1 - A presente cláusula não se aplica às empresas que venham estabelecer acordo coletivo diretamente com o
sindicato profissional a partir de 01 de Agosto de 2014.
38- DIVULGAÇÃO DO ACORDO
As empresas afixarão em quadro de avisos, em local bem visível aos empregados, cópia da presente Convenção,
mantendo-a pelo período mínimo de 60 (sessenta) dias, a contar de seu registro.
39 - AUXILIO REFEIÇÃO OU ALIMENTAÇÃO
As empresas fornecerão aos seus empregados, mensalmente, em número idêntico ao dos dias a serem trabalhados no
mês, tíquetes de auxílio refeição ou alimentação com valor facial unitário de, no mínimo, R$ 16,80 (dezesseis reais e
oitenta centavos).
39.1. Os tíquetes deverão ser fornecidos até o último dia útil do mês imediatamente anterior àquele ao qual se refere o

beneficio, compensando-se no mês subseqüente as eventuais interrupções e suspensões do contrato de trabalho
havidas no mês de incidência do benefício,
39.2 - As empresas que já fornecem auxilio alimentação ou refeição em valores iguais ou superiores ao estipulado no
caput deverão continuar fornecendo o benefício da maneira, valor e modo praticados, inclusive para os novos
empregados que vierem a ser admitidos após a assinatura da presente Convenção Coletiva.
39.3 - É facultado as empresas, em substituição da entrega dos tíquetes, fornecer alimentação diretamente ao
empregado, em seu próprio refeitório, observado o disposto na Lei 6321176, de seus respectivos Decretos, das
Portarias 19312006 e 66/2006 do MTE e das Normas Regulamentadoras - NR 24.3 e NR 24.4 do MTE, no que tange à
cozinha e refeitório, independentemente do número de empregados que a empresa possua.
39.4.- A participação do empregado no custeio do programa de alimentação, a partir de 1° de Agosto de 2015, não
poderá ser superior a 10% (dez por cento) e a participação das empresas não poderá ser inferior a R$ 16,80 (dezesseis
reais e oitenta centavos) por dia de efetivo trabalho.
39.5 - As empresas que concederem valor mínimo do benefício de R$ 16,80 (dezesseis reais e oitenta centavos) não
poderão efetuar qualquer desconto de seus empregados no custeio do programa de alimentação, tendo em vista o
estabelecido no parágrafo anterior.
39.6 - Respeitadas as disposições constantes desta cláusula, o fornecimento do beneficio de auxilio refeição ou de
auxilio alimentação não é cumulativo com vantagens já concedidas pelas empresas e em qualquer das modalidades
não terá natureza salarial, nem se integrará na remuneração do empregado, nos termos da Lei n° 6.321/76, de 14 de
Abril de 1976,
40- HOMOLOGACOES
As empresas representadas pelo Sindicato Patronal celebrarão as homologações das rescisões dos contratos de
trabalho de seus empregados, preferencialmente, nas Sedes e Sub-sedes dos Sindicatos Profissionais ora acordantes.

8
41.1 - As empresas deverão entregar ao Sindicato Profissional que represente seus empregados, até 02 (dois) dias
antes da data designada para o termo homologatório, os documentos necessários, mediante protocolo.
40.2 - Fica resguardada a prerrogativa legal de, alternativamente, ao disposto nesta cláusula, as empresas efetuarem
as homologações no órgão regional do Ministério do Trabalho.
41.3 - Para o cumprimento desta clausula e parágrafos, serão observados os prazos previstos na Lei 7.855, de 989.
Os empregadores ficam obrigados a reembolsar aos empregados as despesas por estes feitas com refe
forma da cláusula 398 retro, e transporte, quando a homologação ou quitação da rescisão contratual se rea
município distinto daquele da contratação ou da prestação dos serviços.
41.4 -

40.5 - O Sindicato Profissional somente poderá exigir das empresas os seguintes documentos para homologação de
rescisão de empregados: 1- Termo de rescisão contratual (5 vias); 2- Formulário do Seguro Desemprego; 3- Carteira de
Trabalho e Previdência Social atualizada (apenas na data da homologação); 4- Cópia do livro ou ficha do registro do
empregado atualizada; 5- GRRF (multa 50%) devidamente depositada (apenas no ato da homologação); 6Demonstrativo de recolhimento FGTS rescisório; 7- Extrato analítico recente e atualizado do FGTS; 8- Dois últimos
recolhimentos do FGTS da empresa; 9- Carta de preposto, procuração ou contrato social; 10- 02 (duas) vias do aviso
prévio; 11- Exame médico demissional (apenas no ato da homologação); 12- Print da chave de identificação da
conectividade social; 13- Pagamento em dinheiro, depósito bancário à vista, transferência eletrônica disponível ou
cheque administrativo; 14- Prova de recolhimentos das contribuições sindicais do empregado homologando, caso esta
não tenha sido detectada nos arquivos do Sindicato dos Empregados; 15- Prova do recolhimento da contribuição
sindical patronal relativas aos últimos cinco anos, exceto para os casos de entidades sem fins lucrativos e paras as
empresas regularmente optantes do Simples Nacional, a que se refere a Lei Complementar n° 123/2006 e alterações
posteriores.
41 -APERFEIÇOAMENTO

PROFISSIONAL
Para a realização de cursos que venham a contribuir para seu desenvolvimento profissional e, ao mesmo tempo,
também sejam de interesse do empregador, os empregados poderão se ausentar do serviço por até 18 (dezoito) horas
anuais, que serão consideradas, para todos os efeitos, como de trabalho.
A utilização das horas previstas no "caput" depende de prévia e expressa autorização do empregador e posterior
comprovação da freqüência do empregado.
41.1 -

42— CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DO SINDICATO DOS EMPREGADOS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E REGIÃO
De acordo com o deliberado na Assembleia de Trabalhadores e em conformidade com a alínea "e" do Artigo 513 da
CU, as empresas deverão descontar de seus empregados, a título de Contribuição Assistencial, a importância de 1,5%
(um inteiro e cinquenta centésimos por cento) ao mês, exceto no mês de Março, onde já ocorre a Contribuição
Sindical, devendo ser recolhida até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao desconto, em favor dos sindicatos
profissionais.
42.1 - O não recolhimento nos prazos acarretará a cobrança de multa de 10% (dez por cento) do montante, além de
mora de 1% (um por cento) e 20% (vinte por cento) de honorários em caso de cobrança judicial.
42.2 - Vinte dias após o recolhimento as empresas remeterão aos sindicatos a cópia da guia de recolhimento
juntamente com a relação de empregados que deram motivação aos descontos.
42.3 - Fica garantido o direito de oposição através de notificação escrita e individualizada, assinada pelo trabalhador, ao
Sindicato.
43—DE FRANCA
44- DE RIBEIRÃO PRETO E REGIÃO
45- CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL.
Para manutenção e ampliação dos serviços prestados pelo sindicato patronal, as empresas por ele aqui representadas
ficam obrigadas a lhe pagar, através de recolhimento que deverá ser feito por meio de guias apropriadas por ele
fornecidas, até o dia 26 de Outubro de 2015 os valores constantes da tabela abaixo:
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FAIXAS
A
B
C

RECEITA BRUTA DO ANO DE 2014
Até R$ 145.200,00
De R$ 145.200,01 até R$ 68.057.424,04
Acima de R$ 68.057.424,05

ALÍQUOTA
Isento
0,080%
R$ 54.445,94

45.1. Em caso de atraso no pagamento, haverá a incidência de multa correspondente a 0,33% (trinta e três cen
ao dia, não excedendo a percentagem de 10% (dez por cento) do valor total a ser recolhido, atualizado do49
comJ
variação da TR (Taxa Referencial), ou outro índice que a venha substituir da data do inadimplemento até a
CP
efetivo pagamento e juros de mora na base de 1% (um por cento) ao mês.
45.2. A empresa que tiver recolhido a contribuição confederativa referente ao exercício de 2015, estabelecida pela
Assembleia Geral do Sindicato Patronal convenente, fica dispensada do recolhimento desta contribuição.
46—ESTABILIDADE APÓS O RETORNO DAS FÉRIAS
Fica assegurado a todos os empregados estabilidade provisória no emprego após o retorno de suas férias, por igual
prazo dos dias de descanso,
47—EXTENSÃO DO DIREITO A FÉRIAS
Os empregados demissionários com menos de 01 (um) ano de serviço farão jus ao recebimento de férias proporcionais
a razão de 1/12 (um doze avos) por mês ou fração igual ou superior a 15 dias.
48—SEGURO DE VIDA
As empresas manterão seguro de vida e acidentes pessoais em favor de seus empregados, e na renovação do contrato
de seguro, com valor de indenização igual a, pelo menos, R$ 12.748,95 (doze mil, setecentos e quarenta e oito reais e
noventa e cinco centavos) em caso de morte ou invalidez total permanente.
48.1. A eventual co-participação do empregado no pagamento do prêmio do seguro não poderá exceder a 50%
(cinquenta por cento) do valor deste e somente poderá ser adotada mediante prévia e expressa autorização do
trabalhador.
48.2. As empresas ficarão dispensadas da obrigatoriedade da contratação do seguro relativamente aos empregados
que não autorizem o desconto previsto no Parágrafo imediatamente anterior.
48.3. As empresas ficarão igualmente dispensadas da contratação do seguro de vida previsto no "caput," relativamente,
aos empregados cuja cobertura seja recusada por, no mínimo, 03 (três) seguradoras, devendo, neste caso, ser firmado
acordo que cubra os sinistros mencionados no "caput" apenas em decorrência de acidente,
48.4. As empresas constituídas após Agosto de 2014, que ainda não possuam seguro em favor dos empregados, na
forma do previsto nesta cláusula, deverão implementá-lo no prazo máximo de 4 (quatro) meses, a contar da data-base
1° de Agosto de 2015,
48.5. Ficam mantidas as condições mais favoráveis aos empregados eventualmente existentes no âmbito de cada
empresa.
49—PONTO ELETRÔNICO
Com base no disposto no Artigo 1 11 da Portaria MTE 373111, para as empresas obrigadas na adoção do Registro
Eletrônico do Ponto -SREP, instituído pela Portaria MTE 1.510/09, em razão do impacto ambiental negativo da emissão
de comprovantes a cada entrada/saída, fica facultada a substituição da impressão do comprovante do trabalhador pelo
relatório mensal de marcação de ponto, devendo, obrigatoriamente, ser entregue uma cópia ao trabalhador e a outra
cópia impressa que ficará com a empresa, após conferência e assinatura do trabalhador.
50 - IGUALDADE SALARIAL
As empresas deverão assegurar a igualdade de tratamento salarial, independentemente de discriminação em razão do
sexo, raça, idade, nacionalidade, estado civil ou opção sexual.

lo
51 - DISPENSA DO AVISO PRÉVIO

O empregado despedido ficará dispensado do cumprimento do aviso prévio, quando comprovar a obtenção de novo
emprego, valendo o último dia efetivamente trabalhado para cálculo de todas as verbas rescisórias.
51.1. As empresas terão o prazo de 10 (dez) dias para pagamento das verbas rescisórias a partir da solicitação da
dispensa do cumprimento do aviso prévio. O prazo para pagamento das verbas rescisórias, anteriormente estaF
deverá prevalecer se inferior a 10 (dez) dias da solicitação da dispensa do cumprimento do aviso prévio.
/
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52- RECONHECIMENTO DOS DIREITOS PARA OS EMPREGADOS EM UNIÃO HOMOAFETIVA
Fica assegurada aos empregados em união homoafetiva, a garantia de todos os direitos previstos no prese/rte
instrumento, de forma a facilitar o resguardo dos interesses de seus companheiros (as) e dependentes habilitaos
perante a Previdência Social.
52.1. A relação homoafetiva estável dar-se-á a partir do reconhecimento pela Previdência Social, consoante disciplinam
o Artigo 52 Parágrafo 40 da Instrução Normativa INSS/DC n°20/07 de 1111012007, e a Instrução Normativa INSS/DC n°
24 de 07/06/2000, e alterações posteriores.
53- PAGAMENTO DE DIFERENÇAS
Eventuais diferenças salariais e de benefícios, decorrentes da presente Convenção Coletiva, poderão ser pagas pelas
empresas até o 50 (quinto) dia útil de Novembro de 2015.
54- CLÁUSULA PENAL
Pelo não cumprimento da presente Convenção, as empresas pagarão multa correspondente a 5% (cinco por cento) do
piso salarial vigente, em favor da parte prejudicada, exceção feita às cláusulas que estabelecem penalidades especiais.
55- VIGÊNCIA
A presente Convenção Coletiva vigerá de 1 0 de Agosto de 2015 até 31 de Julho de 2016.
E assim, por estarem plenamente de acordo, firmam o presente para que produza seus legais e jurídicos efeitos.
São Paulo/SP, 18 de Setembro de 2015.
SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E DAS EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO,
PERICIAS, INFORMAÇÕES E PESQUISAS NO ESTADO DE SÃO PAULO.
Sérgio Approbato Machado Júnior
Presidente
Sérgio Sznifer
OAB/SP 92.441
SINDICATO DOS EMPREGADOS DE AGENTES AUTÔNOMOS DO COMÉRCIO E EM EMPRESAS DE
ASSESSORAMENTO, PERICIAS, INFORMAÇÕES E PESQUISAS E DE EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E REGIÃO.
José Eduardo Cardoso
Presidente
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Identificação do Emitente
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ELETRÔNICA

CASA SANTA LUZIA IMPORT
LTDA
AL, LORENA., N° 147 1—
CERQUEIRA CESAR, SAO
PAULO/SP, Fone: (11)38975000,
CEP: 01424-001

s'a

0-ENTRADA
1- SAIDA

3515.1 I59.3501.I600.O1OI.5500.I000.2157.2310.0253.0921

1

215.723
SERIE 1
Via 1
FI
11 2

Consulta de autenticidade no portal na
www.nfe,fazenda.gov ,br/portal ou no site da

NATUREZA DA OPERAÇÂO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

VENDA MERC.ADQ.REC.TERCEIROS

135150725389085 2011112015 15:30:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRJBUTARIO

COlEI

102942096114

59.350.116/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPI/CPF

PAR. REPUBLICANO RD NACIONAL(29861 91)

32.095.10110001-80

ENDEREÇO

DATA EMISSÃO

BAIRRO/DISTRITO

RUA SANTO ANDRE, N°534,
MIJNICIPtO

JARDIM EUROPA
FONE/FAX

JOSE DO RIO PRET
(17)32279743
FATURA
0215723 Veticto: 2311112015 Valor: 4800,00
SÃO

20/11/2015
CEP

DATA DE ENTRADA] SAIDA

15014.490

111'

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

ISENTO

HORA DE SAIDA

O DO IMPOSTO
CALCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DO CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

2.066,50
VALOR DO FRETE

312,27
VALOR DO SEGURO

DESCONTO

0,00
0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

0,00

RAZÃO SOCIAL

f FRETE FOR CONTA
MUNICÍPIO

EMITENTE

SÃO

QUANTIDADE

50,00

ESPÉCIE

VOLUME

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS
CODIGO
DESCRIÇÃO DO PRODUTO /SERVIÇO
396060

EMB.ESP.PART,R.EPUBLICANO395S9
Vtr.TribF,E,M) RI 60,01
500200
QJ,PARM RALADO F AZUL 100g
Vtr.Trib(F,E,M): RI 32,40
27779
AMEIXA C/C DAGEN 50160 200G-PCTE
Vir Trib(P,E,M) RI 45,33
317
NOZ CHIL.C/CASCA 2000
Vir Trib(F,E,M) RI 66,60
UVA P.ESCURA S/SEM PCT 200G
Vir Trib(F.E,M): RI 46,62
E1,,.,.,
PANET.BAUDUCCO5000
Vir Trib(F,E,M): RI 165,43
1100424
MAC.PENNE RIGATE MOLISANA 5000
Vir,Trit,(F,E,M) RI 74,62
603132
BALA MAST.TOFFE iOOG FLORESTAL
(C,NATAL) Vir Trib(F,E,M). RI 27,14
715921
TOMATE PELADO GAROFALO 4000
VIr Trib(F,E,M) RI 67,62
833754
WAFERBAUD.CHOC.140G
Vtr.TrIb(F,E,M): R$ 42,62
1027166
GEL.NOEL DAMASCO 454G
Vir Trib(F,E,M) RI 73,76
1048597
PESSEGO CALDA SCI-IRAMM 830G
Vtr.Trib(F,E,M) RI 61,35
681962
SUCO SALTON UVA SOOmt
Vir Trib(F,E,M) RI 97,87
622346
TORRADA VISCONTI I00g-CANAPE
Vir Trih(F,E,M) RI 36,52
615862
AZEITE E V OLITALIA 250ML OLIVA
VIr.Trib(F,E,M) RI 121,36
UALIUb AUIUIONAI

11 MARCA
ILCESTA

VALOR TOTAL DA NOTA

4.800,00

0,00

CÕDI90 ANTE

PLACA DO VEÍCULO

/

1 0-Emitente

ENDEREÇO

4800.00

VALOR DO IPI

0,00

L

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0.00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

RETIRA

-

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

DE

CHIO /CPF

000.590.001-80
UP

PAULO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

j(SP

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

414,000

NCMJSH

EAN

48192000

53960609

04069020

414,000
ALIQUOTS
ICMS 101

ADES BC ICMS /
BC ST

V. ICMS /
V], ST

5

176,50

31,77

0,c,0

18

200,00

o

200,00

36,00

0,00

18

3,7000

185,00

o

185,00

33,30

0,00

18

6,0000

300,00

O

300,00

54,00

0,00

18

CST CFOP UNO),

QTDE UN1TARIO

000

5102 UNOOI

IlESO

7691999965108

000

5102 PC008

50,000 )t00
50,000
4,0000

08132010

31277702

200

5102 PCO0C

50,000

08023100

31283175

000

5192 PCOOC

50,000

08062000

31279147

000

V. TOTAL

V. IPI

5102 PCOOC

50,000

4,2000

210,00

o

210,00

37,80

0,00

18

19052010

7191002S161022 000

5102

UNOOI

50,000

13,0000

650,00

o

650,00

78,00

0,00

12

19021900

8004090052044 220

5102 UNOS'

50,000

6,9000

345,00

o

745,00

41,40

0,00

12

17049090

7890321)0)4473 060

5405 PCOOC

50,000

1.6200

81,00

O

0,00

0,00

0,00

O

20021000

80)01139919700 260

5405 LTOOC

50,000

4,6000

230,00

O

0,00

0,00

0,00

O

19053200

7891962030904 060

5405

UNOOI

50,000

2,7100

135,50

O

0,00

0,00

0,00

O

20079910

7795184404000 260

5405 UN001

50,000

5,5000

275,00

o

0,00

0,00

0,00

O

20087010

7896976506342 060

5405

UN001

50,800

6,8000

300,00

O

0,00

0,00

0,00

O

22029000

7896023083840 060

5405 G000C

50,000

4,0000

230,00

0

0,00

0,00

0,00

O

19054000

789I1155(I1)I97 060

5405 PCOO(

50,000

2,8700

143,50

O

0,00

0,00

0,00

O

15091000

811071511901784 260

o

0,00

0,00

0,00

O

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

5405 VO00'

50.000

12,1000

605,00

RESERVADO AO FISCO

Vl,Aprox.Trib.(F): R$651,21 (E): R$557,42 (25,18%) Fonte: BPT
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N°
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VENDA MERC.ADQREC.TERCEIROS
INSC.ESTADUAL DO SUBST.TR!BUTARIO

CINSRÇÃOETADUL

102942096114

I

59.350.116/0001-01

DOS PRODUTOS SERVIÇOS
CODIGO

581178
536024
502405
385999
589020

DESCRIÇÃO DO PRODUTO /SERVIÇO

TORRONEMONTEVERGJNE909
TRADICIONAL Vir Trib(7,E,M): RI 30,83
ISISCPIRAQUE QUEIJO IOOg
Vlr.Trib(F,E,M): RI 47,18
AZ.RAIOLITA V.ARAUCO 200G.DREN.
345O1IQ VlrTrib(F,E,M): RI 49,08
ATUM OLIVATO 170G RALADO OLEO
VIr.Trib(F,E,M): RI 36,33
PAO MEL MONTEVERGINE
805-MATINAL VIr.Trib(F,E,M): RI 25,96

NCM/SH

EAN

CST CFOP UNID.

QTDE

UNITARIO

V. TOTAL

/0DES BC ICMS /
13C ST

V. ICMS /
VI, ST

V. IPI

ALIQUOTAS

tTs

17049090

789607981609 060

5405 UN00'

50,000

1,8400

92,00

O

000

0,00

0,00

O

19041000

7896024720207 060

5405 I'COOC

50,000

3,0000

150,00

o

0,00

0,00

0,00

O

20057000

7896237900038 040

5495 VDOOI

50,000

4,8000

240,00

O

0,00

0,00

0,00

O
O
O

16041410
19059090

260

5405 UNSO'

90,000

2,9900

149,50

O

0,00

0,00

0,00

7896(17984(1233 060

5405 PCOOC

50.000

2,0400

102,00

o

0,00

0,00

0,00

33859996

ipi

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO PISCO
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NOTA EXPLICATIVA
Empresa SODEXO PASS DO BRASIL
DESPESA: Trata-se de auxílio-alimentação devido aos empregados
celetistas em virtude de convenção coletiva de trabalho.
VINCULAÇÃO PARTIDÁRIA: auxílio-refeição pago a empregados
celetistas.
DOCUMENTAÇÃO: Anexa-se:
a) Convenção Coletiva de Trabalho que prevê a obrigação da concessão
de vale-alimentação em sua cláusula 39 e 39.1;
b) Extrato do site SODEXO que mostra os empregados beneficiários;
c) Amostra de cartões de alimentação de empregados.
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Recibo do Sacado
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Data do Documento

Vencimento

Agência/Código do Cedente
Cedente
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM.
2611112015
2938101455-8
CI
____________________
S .A
Valor do documento
N. do Documento
Nosso
Número
Sacado
2.232,00
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA1519245786
109124880635-4
PRP
Referência
Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
EstabelecimentO:SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.66810001-56 1 Referência do Pedido: 1519245786
--------- Autenticação Mecânica -----------------
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Sr. Caixa: Não receber após 30 dias da data de processamento.
Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização
deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente
sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de
processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto
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CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO
2015/2016
Entre as partes, de um lado, representando a Categoria Profissional, o SINDICATO DOS EMPREGADOS DE
AGENTES AUTONOMOS DO COMERCIO E EM EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO, PERICIAS, INFORMA
cor 1 base
E PESQUISAS E DE EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E REGIÃO,
territorial nos municípios de Adolfo, Altair, Alvares Florence, Aparecida d'Oeste, Bady Bassitt, Bálsamo, Bretos,
Bebedouro, Borborema, Cajobi, Cardoso, Catanduva, Catiguá, Cedrai, Colina, Colômbia, Cosmorama, Dirc4Reis,
Doicinópo/is, Embaúba, Guaíra, Guapiaçu, Guaraci, Ibirá, icém, Indiaporã, lrapuã, Itajobi, Jaborandi, Jaci,_joé1
Bonifácio, Macedônia, Marinópolis, Mendonça, Mira Estrela, Mirassol, Mirassolândia, Monte Aprazível, Monte Azul
Paulista, Morro Agudo, Neves Paulista, Nipoã, Nova Aliança, Nova Granada, Novo Horizonte, Olímpia, Onda Verde,
Orindiúva, Palestina, Palmares Paulista, Paraíso, Paranapuã, Paulo de Faria, Pedranópolís, Pirangi, Pontes Gestal,
Populina, Potirendaba, Rubinéia, Sales, Santa Albertina, Santa Clara d'Oeste, Santa Fé do Sul, Santa Rita do Passa
Quatro, Santa Rita d'Oeste, Santana da Ponte Pensa, São Francisco, São José do Rio Preto, Severínia, Tabapuã,
Taiaçu, Taiúva, Tanabi, Três Fronteiras, Turmalina, Uchoa, Urânia, Uru pés, Viradouro e Vista Alegre do Alto, inscrito no
CNPJ/MF sob o n 1 01.040.02010001-59, Registro Sindical - Processo n o 46000.001264195-92, com sede na Rua Santo
Antônio, n° 151, Bairro: Vila Santo Antônio, São José do Rio Preto/SP, CEP 15014-430, neste ato representado por seu
Presidente, Sr. José Eduardo Cardoso; e de outro lado, representando a categoria econômica, de outro lado,
representando a categoria econômica e SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DE
ASSESSORAMENTO, PERICIAS, INFORMAÇOES E PESQUISAS NO ESTADO DE SÃO PAULO - SESCON—SP,
inscrito no CNPJ/MF n° 62.638,16810001-84, com endereço na Avenida Tiradentes, 960, Luz, São Paulo/SP, por seu
Diretor-Presidente; firmam entre si, com base nos Artigos 611 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho, a
presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, em conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
1 - BENEFICIÁRIOS
São beneficiários da presente Convenção Coletiva de Trabalho, todos os empregados em empresas de contabilidade,
assessoramento, perícias, informações e pesquisas (1) contabilidade, na forma de organizações ou escritórios
individuais; (2) assessoramento, pendas, informações e pesquisas: auditoria; cobrança; de seleção de pessoal;
promotoras de vendas e financiamento; correspondentes bancários; administradoras de cartões de crédito;
administração, participação e controle de empresas - holding; organização e métodos; consultorias em geral, em
economia, administração e outras; associações de classe não sindicais, clubes de lojistas, associações comerciais e
industriais; informações cadastrais - serviços de proteção ao crédito; bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e de
cereais; perícias, judiciais e sinistros; vistorias; assessoria técnica promocional na venda e colocação de seguros em
geral para segurados e seguradoras, assessoria técnica auxiliar às seguradoras e corretoras; análise de materiais e
equipamentos, controle de qualidade, controle de sondagens; assessoria em geral, técnica, gerencial, contábil,
econômica, burocrática, estatística; planejamento e desenvolvimento econômico; pesquisas de mercado e de opinião
pública; mapeamento, levantamento e aerofotogrametría; associações, organizações, institutos, fundações que realizam
pesquisas; leilões; mala-direta; traduções; logística, controle e administração de movimentação de containers e meios
de transporte; e demais, no âmbito das bases territoriais dos sindicatos profissionais convenentes, excetuados aqueles
com enquadramento sindical diferenciado.
2- DATA BASE
Fica mantido como data-base o dia primeiro de agosto.
3- CORREÇÃO SALARIAL
Os salários de Agosto de 2014, assim considerados aqueles resultantes da aplicação integral da norma coletiva de
2014, serão corrigidos, na data-base mediante obediência aos seguintes critérios:
3.1. Salários com valor mensal de até R$ 6.315,00 (seis mil trezentos e quinze reais), serão majorados em 9,81%
(nove inteiros e oitenta e um centésimos por cento);
3.2. Salários com valor mensal entre R$ 6.315,01 (seis mil trezentos e quinze reais e um centavo) e R$ 12.630,00 (doze
mil, seiscentos e trinta reais) serão majorados em 8,00% (oito inteiros por cento), acrescidos sempre de parcela fixa
igual a R$ 114,30 (cento e catorze reais e trinta centavos).
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3.3. Salários com valor superior a R$ 12,630,01 (doze mil seiscentos e trinta reais e um centavo) terá reajuste fixo de
R$ 1.124,70 (Um mil cento e vinte e quatro reais e setenta centavos).
3.4. Todos os reajustes espontâneos efetuados pelas empresas entre 10 de agosto de 2014 e 31 de julho de 2015
poderão ser compensados, excetuados aqueles provenientes de abonos salariais decorrentes de lei, término de
aprendizagem, promoções, transferência de cargo, função ou localidade, equiparação salarial e aumento
meritório.
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3.5. - Respeitando-se os princípios de isonomia salarial e preservando-se condições mais benéficas, os sal
empregados admitidos após Agosto de 2014 serão reajustados com obediência aos seguintes critérios:
3.5.1. - Nos salários de empregados contratados para funções com paradigmas serão aplicados os mesmos
percentuais de correção salarial concedidos ao paradigma, até o limite do menor salário na função.
3.5.2. - Inexistindo paradigma, ou tendo a empresa sido constituída ou entrado em funcionamento após a última database, o salário de ingresso será reajustado mediante aplicação de 1112 (um doze avos) do percentual e parcela fixa
total estabelecidos no "caput' e itens 4.1 a 4.3 para cada mês trabalhado, conforme tabela abaixo:
Salários acima de
R$ 12.630,00

Mês/Ano

Salários até
R$ 6.315,00

Salários entre R$ 6.315,01
e R$ 12.630,00

Agosto/2014

9,81%

8,00% + R$ 114,30

R$ 1,124,70

Setembro/2014

8,99%

733% + R$ 104,78

R$ 1.030,98

Outubro/2014

8,18%

6,67% + R$ 95,25

R$ 937,25

Novembro/2014

7,36%

6,00% + R$ 85,73

R$ 843,53

Dezembro12014

6,54%

5,33% + R$ 76,20

R$ 749,80

Janeiro/2015

5,72%

4,67% + R$ 66,68

R$ 656,08

Fevereiro/2015

4,91%

4,00% + R$ 57,15

R$ 562,35

Março/2015

4,09%

3,33% + R$ 47,63

R$ 468,63

Abril/2015

3,27%

2,67% + R$ 38,10

R$ 374,90

Maio/2015

2,45%

2,00% + R$ 28,58

R$ 281,18

Junho/2015

1,64%

1,33%+R$ 19,05

R$187,45

Julho/2015

0,82%

0,67% + R$ 9,53

R$ 93,73

4- PISO SALARIAL
Para os empregados abrangidos pela presente Convenção Coletiva, independentemente da idade, sujeitos a regime de
trabalho de tempo integral, ficam assegurados como pisos salariais os seguintes valores:
4.1. Para empregados contratados e que exerçam as funções de: "Office boy" - CBO 4122-05; Recepcionista - CBO
4221-05; Faxineiro - OBO 5143-20; Porteiro - CBO 5174-10; Auxiliar de Serviços Gerais - CBO 5143; Copeira - CBO
5134-25; Vigia - 030 5174-20; Atendente de Negócios - CBO 2532-25; Entrevistador de Pesquisa de Campo - CBO
4241-15; Atendente de Telemarketing - CBO's 4223-10 e 4223-15, o valor mensal correspondente a R$ 1.067,00 (um
mil e sessenta e sete reais).
4.2. Para as demais funções, o valor mensal corresponde a R$ 1.140,00 (um mil cento e quarenta reais).
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5 . HORAS EXTRAS
As horas extraordinárias serão remuneradas com os adicionais seguintes, aplicáveis sobre o salário hora normal:
5.1. - 60% (sessenta por cento) para as duas primeiras no dia;
5.2, - 80% (oitenta por cento) para as excedentes de 2 (duas) diárias; e
5.3. - 100% (cem por cento) as prestadas aos domingos, feriados e dias já compensados.
6 - ADICIONAL DE PERMANÊNCIA
Por triênio na mesma empresa, os empregados receberão por mês a importância de R$ 51,00 (cinquenta e um reais).
6.1. - A contagem dos triênios inicia-se a partir de 01.0281.
6.2. - O adicional será devido a partir do mês em que for completado o triênio, desde que isso ocorra até o dia 15; se
ocorrer após o dia 15 será devido a partir do mês seguinte.
6.3. - O valor do adicional será igual para todos independentemente do salário percebido e da data em que for
completado o triênio, devendo ser destacado no recibo de pagamento do empregado.
6.4. • A empresa que efetuar pagamento sob o mesmo titulo, com critério mais vantajoso para o empregado, fica
dispensada do cumprimento da obrigação aqui prevista.
7 . SALÁRIO DO SUCESSOR
Admitido ou promovido empregado para função de outro dispensado sem justa causa, será garantido àquele salário
igual ao do empregado de menor salário na função, sem considerar vantagens pessoais.
8 - TELEATENDIMENTO/TELEMARKETINGICALL CENTER
Os empregados que exerçam atividades de teleatendimento, telemarketing ou cail center no qual a principal atividade é
conduzida via telefone e/ou rádio com utilização simultânea de terminais de computador, o tempo de trabalho em
efetiva atividade de teleatendimento/telemarketing/CaIl center é de, no máximo, 06 (seis) horas diárias ou 36 (trinta e
seis) horas semanais, nele incluídas as pausas, sem prejuízo da remuneração.
9- COMPLEMENTACÃO DO AUXILIO PREVIDENCIÁRIO
Ao empregado que conte, pelo menos, 18 (dezoito) meses de tempo de serviço na empresa e que esteja recebendo
auxílio-doença ou auxílio doença-acidentário da Previdência Social, será paga uma importância equivalente a 90%
(noventa por cento) da diferença entre o seu salário e o valor daquele auxílio, obedecendo as seguintes regras:
9.1. O complemento será devido somente entre o 16 11 (décimo-sexto) e o 180 1 (centésimo octogésimo) dia de
afastamento;
9.2. - Terá como limite máximo a importância de R$ 1.977,36 (um mil novecentos e setenta e sete reais e trinta e seis
centavos)
9.3.- O complemento será devido apenas uma vez em cada ano contratual.
10 - VALE QUINZENAL
As empresas adiantarão, quinzenal e automaticamente, até o dia 20 de cada mês, 40% (quarenta por cento) do salário
mensal do empregado.
10.1. - Na hipótese do empregado não pretender receber o adiantamento previsto no "caput", deverá manifestar sua
vontade por escrito.
10.2. - Na hipótese das empresas fornecerem adiantamentos em espécie, por si ou através de convênios, tais como
supermercados, cooperativas etc., poderão considerar as importâncias por elas assim despendidas como
adiantamentos, deduzindo seus valores da percentagem prevista no caput.
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11 - GRATIFICAÇÃO POR APOSENTADORIA
O empregado que conte, no mínimo, 8 (oito) anos de tempo de serviço na mesma empresa receberá, por ocasião de
sua aposentadoria, uma gratificação de valor correspondente a 150% (cento e cinquenta por cento) de seu último
salário, desde que, o empregado comunique sua aposentadoria ao empregador no prazo máximo de 90 (noventa) dias
do deferimento.
11.1 As empresas efetuarão o pagamento da gratificação na folha de pagamento de salário do mês subseqüte ao
comunicado do empregado.
12 - ESTABILIDADE PROVISÓRIA DA GESTANTE
À empregada gestante é assegurada estabilidade provisória, salvo se por motivo de justa causa para demissão, desde
o início da gestação até 5 (cinco) meses após o parto.
13- ESTABILIDADE AO AFASTADO PELA PREVIDÊNCIA
Ao empregado afastado pela Previdência Social por motivo de auxilio-doença fica assegurada estabilidade provisória,
salvo se contratado a título experimental ou por motivo de justa causa para a demissão, pelo período em que ficou sob
custódia da Previdência, limitado ao máximo de 60 (sessenta) dias.
14- ESTABILIDADE PRÉ-APOSENTADORIA
Ao empregado que conte, no mínimo, 5 (cinco) anos de tempo de serviço na empresa e que se encontre dentro do
prazo inferior a 1 (um) ano para completar o período exigido pela Previdência Social, para requerer aposentadoria por
tempo de serviço ou por idade, fica assegurada estabilidade provisória por esse período.
15 - REEMBOLSO CRECHE
As empresas reembolsarão às suas empregadas mães, para cada filho pelo período de 1 (um) ano a contar do retorno
da licença maternidade a importância mensal de até R$ 271,56 (duzentos e setenta e um reais e cinquenta e seis),
condicionado o reembolso à comprovação das despesas com o internamento em creches ou instituições análogas de
sua livre escolha.
15.1. - Será concedido o benefício, na forma do "caput", aos empregados do sexo masculino que detenham a guarda do
filho, independentemente do estado civil.
15.2. - O benefício previsto no "caput" será igualmente devido na hipótese do beneficiário do direito preferir a
contratação de empregada doméstica para a guarda da prole, condicionado o reembolso à comprovação do registro do
contrato de trabalho de sua empregada como "babá' ou "pajem" e à apresentação do respectivo recibo mensal de
pagamento.
15.3. - Quando o nascimento da criança for anterior à data de contratação da empregada, o reembolso será devido até
a criança completar 1 (um) ano de idade.
16 - INDENIZAÇÃO PECULIAR
Ao empregado com mais de 45 (quarenta e cinco) anos de idade e que conte mais de 5 (cinco) anos de tempo de
serviço na empresa, se dispensado sem justa causa, será paga uma indenização correspondente a 100% (cem por
cento) de seu salário, a ser satisfeita juntamente com as demais verbas rescisórias.
17- INICIO DE GOZO DE FÉRIAS
O inicio das férias, individuais ou coletivas, não poderá coincidir com sábados, domingos, feriados ou dias já
compensados.
18- ESTABILIDADE DO ALISTADO NO SERVIÇO MILITAR
Ao empregado em idade de prestação de serviço militar, desde que conte, no mínimo 12 (doze) meses de tempo de
serviço na empresa, fica assegurada estabilidade provisória desde o alistamento até 30 (trinta) dias após o término do
compromisso.
19 - UNIFORMES E ROUPAS PROFISSIONAIS
Quando exigidos ou necessários, os uniformes ou roupas profissionais serão fornecidos gratuitamente aos empregados.
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20 - EMPREGADO ESTUDANTE
Ao empregado estudante, menor de 18 (dezoito) anos, sujeito ao regime de trabalho de tempo integral, será permitida a
saída antecipada de 2 (duas) horas ao final do expediente, em dias de provas escolares, condicionada à prévia
comunicação à empresa e posterior comprovação por atestado fornecido pela escola.
21 -REFLEXO DAS HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO
A média das horas extras habituais e do adicional noturno refletirá no pagamento das férias, gratificação natna e/
/
1
descanso semanal remunerado.
Ic

22 . COMPROVANTES DE PAGAMENTOS E CONTRATOS
As empresas deverão fornecer aos seus empregados comprovantes dos pagamentos que lhes façam, contendo sa
identificação e a do empregado, das parcelas pagas e dos descontos efetuados, bem como a parcela relativa ao FGT
além de cópia do contrato de trabalho, mesmo de experiência, quando houver.
23 - AVISO DE DISPENSA
A dispensa de empregado deverá ser participada por escrito, qualquer que seja o motivo, sob pena de gerar presunção
absoluta de dispensa imotivada.
24- CARTA DE REFERENCIA
As empresas, nas demissões de empregado sem justa causa e em pedido de demissão, quando solicitadas, se obrigam
a entregar carta de referências ao empregado.
25- VALE TRANSPORTE
Em cumprimento às disposições da Lei n° 7.418, de 16 de dezembro de 1985, com a redação alterada pela Lei no
7,619, de 30 de setembro de 1987, regulamentada pelo Decreto n° 95.247, de 16 de novembro de 1987, fica
estabelecido que, a critério de cada empresa, a concessão aos empregados do valor correspondente ao Vale
Transporte poderá ser feita através do pagamento quinzenal antecipado em dinheiro, até o último dia da quinzena
anterior àquela a que os vales se referirem. Nesse caso fica estabelecido o limite máximo de 2,5% (dois inteiros e
cinqüenta centésimos por cento) de desconto nos salários dos empregados a titulo de Vale Transporte. Na hipótese de
elevação de tarifas, as empresas obrigam-se a complementar a diferença por ocasião do pagamento seguinte.
25.1. - Em caso de ser utilizado o fornecimento do Vale Transporte através de passes fornecidos pelas empresas

concessionárias, permanecerá o limite de desconto em 6% (seis por cento).
26 - AUXiLIO FUNERAL
Ocorrendo falecimento de empregado ou de seu cônjuge ou de seu filho (a) que comprovadamente sejam dependentes
econômicos do empregado, ainda que o vinculo empregatício esteja suspenso ou interrompido, desde que conte mais
de 3 (três) anos no emprego, a empresa concederá a seus dependentes previdenciários ou, na falta destes, a seus
herdeiros, indenização correspondente a 100% (cem por cento) do seu salário mensal vigente à época do óbito.
26.1. - A indenização não será devida se a empresa mantiver contrato de seguro de vida em favor do empregado, com
pelo menos as garantias mínimas prevista nesta norma coletiva.
27 - CARTEIRA DE TRABALHO
A CTPS recebida para anotação deverá ser devolvida ao empregado no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.
28 - ADICIONAL NOTURNO
O trabalho noturno receberá adicional de 30% (trinta por cento) em relação ao trabalho diurno, sem prejuízo da redução
horária estabelecida em lei.
29- JORNADA DO DIGITADOR
Ao empregado que exerça exclusivamente a função de digitador, fica assegurada jornada diária de trabalho não
excedente a 6 (seis) horas, sendo que destas, apenas 5 (cinco) horas no trabalho de entrada de dados.
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30 - PAGAMENTO ATRAVÉS DE BANCOS
Sempre que os salários forem pagos através de bancos, será assegurado aos empregados intervalo remunerado
durante sua jornada de trabalho para permitir o recebimento. O empregado terá, igualmente, tempo livre remunerado
suficiente para o recebimento do PIS, benefícios previdenciários e levantamento de FGTS.
301. O intervalo mencionado no "caput" não poderá coincidir com aquele destinado a repouso e alimentação.lM
31 - AVISO PRÉVIO PROPORCIONAL
Na forma estabelecida na Lei 12.506/11, os empregados terão direito a 30 (trinta) dias de aviso prévio até
Uaté o
serviço na mesma empresa; sendo acrescidos 3 (três) dias por ano de serviço prestado na mesma empresa,
máximo de 60 (sessenta) dias, perfazendo um total de até 90 (noventa) dias.
31.1. O acréscimo de 3 (três) dias por ano de serviço prestados na mesma empresa previsto no caput da presente

clausula não se aplica a pedido de demissão, que será sempre de 30 (trinta) dias, independentemente do tempo de
serviço na mesma empresa, mantendo os termos estabelecidos no Artigo 487 da CLT.
31.2. As empresas que concederem o aviso prévio na forma trabalhada deverão observar o limite máximo por 30 (trinta)
dias de trabalho, com as reduções legais, independentemente do tempo de serviço do empregado na mesma empresa,
isto é, os dias excedentes de aviso prévio proporcional além de 30 dias serão sempre indenizados.
32- LICENÇA MATERNIDADE PARA MÃE ADOTANTE
De acordo com a Lei n° 12.010 de 03/08/2009, que alterou o Artigo 392-A da CU, fica garantida, licença de 120 dias
em caso de adoção ou guarda judicial de criança em qualquer faixa etária.
33- EMPREGADO SEM REGISTRO
Nos termos da lei, todo e qualquer empregado deverá ser registrado a partir do 1 0 (primeiro) dia no emprego, sob pena
do empregador pagar ao empregado uma multa em valor equivalente a 1130 (um trinta avos) de seu próprio salário por
dia sem registro, limitada a um salário mensal.
34- AUSÊNCIAS LEGAIS
Os empregados poderão se ausentar do serviço, sem prejuízo de seus salários e sem necessidade de compensação,
nos seguintes casos:
34.1 - Até 2 (dois) dias úteis consecutivos, em caso de falecimento de cônjuge, ascendente, descendente, sogra,
sogro, madrasta, padrasto, irmãos ou pessoa que declaradamente viva sob sua dependência econômica;
34.2 - Até 3 (três) dias úteis em virtude de casamento;
34.3 - Até 24 (vinte e quatro) horas por semestre, a fim de acompanhar esposa grávida ao médico, levar filho menor ao
médico ou pais idosos, condicionada a falta à comprovação através de competente atestado médico, ou, sem limite de
idade, se o filho for inválido ou deficiente mental,
35 . COMPENSAÇÃO DE HORÁRIO DE TRABALHO
A compensação da duração diária do trabalho, obedecidos os preceitos legais e ressalvada a situação dos menores,
fica autorizada, atendidas as seguintes regras:
35.1 • Manifestação de vontade por escrito, por parte do empregado, em instrumento individual ou plúrimo, do qual
conste o horário normal e o compensável;
35.2 • Não estarão sujeitas a acréscimo salarial as ho as acrescidas em um ou mais dias da semana, com
correspondente redução em um ou outros dias, sem que seja excedido o horário contratual da semana; as horas
trabalhadas excedentes desse horário ficarão sujeitas aos adicionais previstos na cláusula específica desta norma
coletiva acerca das horas extras e seus adicionais; e
35.3 - As empresas poderão compensar os "dias-pontes" entre feriados e domingos, no máximo, 2 (duas) horas diárias.
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35.4 - Fica autorizada a compensação das horas excedentes, até o limite máximo de duas horas diárias, para utilização
pelo empregado no período de 60 (sessenta) dias a partir da quinzena (dias 15 ou 30 de cada mês) da ocorrência.
Excedendo esse prazo a empresa deverá remunerar as horas acumuladas, com o adicional previsto na cláusula de
horas-extras da presente Convenção Coletiva, no primeiro pagamento salarial subseqüente ao vencimento.
rwi
36— MULTA DO FGTS
do
Artigo
18
da
Lei
8,036190,
sobre
a
totalidade
dos
depósitos
dm
FGTS,
1
Fica garantida a multa prevista no Parágrafo 1
aos empregados imotivadamente dispensados do serviço após sua aposentadoria perante a Previdência Social, desde 1 166
que permaneça trabalhando para a mesma empresa sem solução de continuidade.
37 - CLÁUSULAS MAIS BENÉFICAS
As cláusulas mais benéficas de acordos anteriormente firmados diretamente entre o sindicato profissional e as
empresas, também serão consideradas, no âmbito exclusivo dessas empresas, sobre as ora acordadas, aplicando-se
na data-base, sobre os valores nelas fixados o mesmo índice previsto na cláusula de correção salarial retro.
37.1 - A presente cláusula não se aplica às empresas que venham estabelecer acordo coletivo diretamente com o
sindicato profissional a partir de 01 de Agosto de 2014.
38- DIVULGAÇÃO DO ACORDO
As empresas afixarão em quadro de avisos, em local bem visível aos empregados, cópia da presente Convenção,
mantendo-a pelo período mínimo de 60 (sessenta) dias, a contar de seu registro.
39 - AUXILIO REFEIÇÃO OU ALIMENTAÇÃO
As empresas fornecerão aos seus empregados, mensalmente, em número idêntico ao dos dias a serem trabalhados no
mês, tíquetes de auxílio refeição ou alimentação com valor facial unitário de, no mínimo, R$ 16,80 (dezesseis reais e
oitenta centavos).
39.1. Os tíquetes deverão ser fornecidos até o último dia útil do mês imediatamente anterior àquele ao qual se refere o

benefício, compensando-se no mês subseqüente as eventuais interrupções e suspensões do contrato de trabalho
havidas no mês de incidência do benefício.
39.2 - As empresas que já fornecem auxílio alimentação ou refeição em valores iguais ou superiores ao estipulado no
caput deverão continuar fornecendo o beneficio da maneira, valor e modo praticados, inclusive para os novos
empregados que vierem a ser admitidos após a assinatura da presente Convenção Coletiva.
39.3 - É facultado as empresas, em substituição da entrega dos tíquetes, fornecer alimentação diretamente ao
empregado, em seu próprio refeitório, observado o disposto na Lei 6.321/76, de seus respectivos Decretos, das
Portarias 19312006 e 66/2006 do MTE e das Normas Regulamentadoras - NR 24.3 e NR 24.4 do MTE, no que tanga à
cozinha e refeitório, independentemente do número de empregados que a empresa possua.
39.4.- A participação do empregado no custeio do programa de alimentação, a partir de 1° de Agosto de 2015, não
poderá ser superior a 10% (dez por cento) e a participação das empresas não poderá ser inferior a R$ 16,80 (dezesseis
reais e oitenta centavos) por dia de efetivo trabalho.
39.5 - As empresas que concederem valor mínimo do beneficio de R$ 16,80 (dezesseis reais e oitenta centavos) não
poderão efetuar qualquer desconto de seus empregados no custeio do programa de alimentação, tendo em vista o
estabelecido no parágrafo anterior.
39.6 - Respeitadas as disposições constantes desta cláusula, o fornecimento do beneficio de auxilio refeição ou de
auxilio alimentação não é cumulativo com vantagens já concedidas pelas empresas e em qualquer das modalidades
não terá natureza salarial, nem se integrará na remuneração do empregado, nos termos da Lei n o 6.321176, de 14 de
Abril de 1976.
40- HOMOLOGACOES
As empresas representadas pelo Sindicato Patronal celebrarão as homologações das rescisões dos contratos de
trabalho de seus empregados, preferencialmente, nas Sedes e Sub-sedes dos Sindicatos Profissionais ora acordantes.
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41.1 - As empresas deverão entregar ao Sindicato Profissional que represente seus empregados, até 02 (dois) dias
antes da data designada para o termo homologatório, os documentos necessários, mediante protocolo.
40.2 - Fica resguardada a prerrogativa legal de, alternativamente, ao disposto nesta cláusula, as empresas efetuarem
as homologações no órgão regional do Ministério do Trabalho.
989.
41.3 - Para o cumprimento desta cláusula e parágrafos, serão observados os prazos previstos na Lei 7.855, de [
41.4 - Os empregadores ficam obrigados a reembolsar aos empregados as despesas por estes feitas com ref n$
forma da cláusula 391 retro, e transporte, quando a homologação ou quitação da rescisão contratual se realizar em\.
município distinto daquele da contratação ou da prestação dos serviços.
40.5 - O Sindicato Profissional somente poderá exigir das empresas os seguintes documentos para homologação de
rescisão de empregados: 1- Termo de rescisão contratual (5 vias); 2- Formulário do Seguro Desemprego; 3- Carteira de
Trabalho e Previdência Social atualizada (apenas na data da homologação); 4- Cópia do livro ou ficha do registro do
empregado atualizada; 5- GRRF (multa 50%) devidamente depositada (apenas no ato da homologação); 6Demonstrativo de recolhimento FGTS rescisório; 7- Extrato analítico recente e atualizado do FGTS; 8- Dois últimos
recolhimentos do FGTS da empresa; 9- Carta de preposto, procuração ou contrato social; 10- 02 (duas) vias do aviso
prévio; 11- Exame médico demissiorial (apenas no ato da homologação); 12- Print da chave de identificação da
conectividade social; 13- Pagamento em dinheiro, depósito bancário à vista, transferência eletrônica disponível ou
cheque administrativo; 14- Prova de recolhimentos das contribuições sindicais do empregado homologando, caso esta
não tenha sido detectada nos arquivos do Sindicato dos Empregados; 15- Prova do recolhimento da contribuição
sindical patronal relativas aos últimos cinco anos, exceto para os casos de entidades sem fins lucrativos e paras as
empresas regularmente optantes do Simples Nacional, a que se refere a Lei Complementar n o 12312006 e alterações
posteriores.
41 - APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL
Para a realização de cursos que venham a contribuir para seu desenvolvimento profissional e, ao mesmo tempo,
também sejam de interesse do empregador, os empregados poderão se ausentar do serviço por até 18 (dezoito) horas
anuais, que serão consideradas, para todos os efeitos, como de trabalho.
41.1 - A utilização das horas previstas no "caput" depende de prévia e expressa autorização do empregador e posterior
comprovação da freqüência do empregado.
42— CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DO SINDICATO DOS EMPREGADOS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E REGIÃO
De acordo com o deliberado na Assembleia de Trabalhadores e em conformidade com a alínea "e" do Artigo 513 da
CU, as empresas deverão descontar de seus empregados, a título de Contribuição Assistencial, a importância de 1,5%
(um inteiro e cinquenta centésimos por cento) ao mês, exceto no mês de Março, onde já ocorre a Contribuição
Sindical, devendo ser recolhida até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao desconto, em favor dos sindicatos
profissionais.
42.1 - O não recolhimento nos prazos acarretará a cobrança de multa de 10% (dez por cento) do montante, além de
mora de 1% (um por cento) e 20% (vinte por cento) de honorários em caso de cobrança judicial.
42.2 - Vinte dias após o recolhimento as empresas remeterão aos sindicatos a cópia da guia de recolhimento
juntamente com a relação de empregados que deram motivação aos descontos.
42.3 - Fica garantido o direito de oposição através de notificação escrita e individualizada, assinada pelo trabalhador, ao
Sindicato.
43—DE FRANCA
44- DE RIBEIRÃO PRETO E REGIÃO
45- CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL.
Para manutenção e ampliação dos serviços prestados pelo sindicato patronal, as empresas por ele aqui representadas
ficam obrigadas a lhe pagar, através de recolhimento que deverá ser feito por meio de guias apropriadas por ele
fornecidas, até o dia 26 de Outubro de 2015 os valores constantes da tabela abaixo:
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FAIXAS
A
B
C

RECEITA BRUTA DO ANO DE 2014
Até R$ 145.200,00
De R$ 145.200,01 até R$ 68,057424,04
Acima de R$ 68.057.424,05

AUQUOTA
Isento
0,080%
R$ 54.445,94

'7'

45.1. Em caso de atraso no pagamento, haverá a incidência de multa correspondente a 0,33% (trinta e três centfl'fiUe
ao dia, não excedendo a percentagem de 10% (dez por cento) do valor total a ser recolhido, atualizado com ase na 168
variação da TR (Taxa Referencial), ou outro índice que a venha substituir da data do inadimplemento até a íata do
efetivo pagamento e juros de mora na base de 1% (um por cento) ao mês.
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45.2. A empresa que tiver recolhido a contribuição confederativa referente ao exercício de 2015, estabelecida pela
Assembleia Geral do Sindicato Patronal convenente, fica dispensada do recolhimento desta contribuição.
46—ESTABILIDADE APÓS O RETORNO DAS FÉRIAS
Fica assegurado a todos os empregados estabilidade provisória no emprego após o retorno de suas férias, por igual
prazo dos dias de descanso.
47—EXTENSÃO DO DIREITO A FÉRIAS
Os empregados demissionários com menos de 01 (um) ano de serviço farão jus ao recebimento de férias proporcionais
a razão de 1/12 (um doze avos) por mês ou fração igual ou superior a 15 dias.
48—SEGURO DE VIDA
As empresas manterão seguro de vida e acidentes pessoais em favor de seus empregados, e na renovação do contrato
de seguro, com valor de indenização igual a, pelo menos, R$ 12.748,95 (doze mil, setecentos e quarenta e oito reais e
noventa e cinco centavos) em caso de morte ou invalidez total permanente.
48.1. A eventual co-participação do empregado no pagamento do prêmio do seguro não poderá exceder a 50%
(cinquenta por cento) do valor deste e somente poderá ser adotada mediante prévia e expressa autorização do
trabalhador.
48.2. As empresas ficarão dispensadas da obrigatoriedade da contratação do seguro relativamente aos empregados
que não autorizem o desconto previsto no Parágrafo imediatamente anterior.
48.3. As empresas ficarão igualmente dispensadas da contratação do seguro de vida previsto no 'caput," relativamente,
aos empregados cuja cobertura seja recusada por, no mínimo, 03 (três) seguradoras, devendo, neste caso, ser firmado
acordo que cubra os sinistros mencionados no "caput" apenas em decorrência de acidente.
48.4. As empresas constituídas após Agosto de 2014, que ainda não possuam seguro em favor dos empregados, na
forma do previsto nesta cláusula, deverão implementá-lo no prazo máximo de 4 (quatro) meses, a contar da data-base
1° de Agosto de 2015.
48.5. Ficam mantidas as condições mais favoráveis aos empregados eventualmente existentes no âmbito de cada
empresa.
49—PONTO ELETRÔNICO
Com base no disposto no Artigo 1 1 da Portaria MTE 373/11, para as empresas obrigadas na adoção do Registro
Eletrônico do Ponto -SREP, instituído pela Portaria MTE 1.510/09, em razão do impacto ambiental negativo da emissão
de comprovantes a cada entrada/saída, fica facultada a substituição da impressão do comprovante do trabalhador pelo
relatório mensal de marcação de ponto, devendo, obrigatoriamente, ser entregue uma cópia ao trabalhador e a outra
cópia impressa que ficará com a empresa, após conferência e assinatura do trabalhador.
50 - IGUALDADE SALARIAL
As empresas deverão assegurar a igualdade de tratamento salarial, independentemente de discriminação em razão do
sexo, raça, idade, nacionalidade, estado civil ou opção sexual.
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51 . DISPENSA DO AVISO PRÉVIO
O empregado despedido ficará dispensado do cumprimento do aviso prévio, quando comprovar a obtenção de novo
emprego, valendo o último dia efetivamente trabalhado para cálculo de todas as verbas rescisórias.
51.1. As empresas terão o prazo de 10 (dez) dias para pagamento das verbas rescisórias a partir da solicitação da /
dispensa do cumprimento do aviso prévio. O prazo para pagamento das verbas rescisórias, anteriormente est ieIk
deverá prevalecer se inferior a 10 (dez) dias da solicitação da dispensa do cumprimento do aviso prévio.

1

- RECONHECIMENTO DOS DIREITOS PARA OS EMPREGADOS EM UNIÃO HOMOAFETIVA ______
Fica assegurada aos empregados em união homoafetiva, a garantia de todos os direitos previstos no presente
instrumento, de forma a facilitar o resguardo dos interesses de seus companheiros (as) e dependentes habilitados
perante a Previdência Social.
52.1. A relação homoafetiva estável dar-se-á a partir do reconhecimento pela Previdência Social, consoante disciplinam
o Artigo 52 Parágrafo 40 da Instrução Normativa INSS/DC n°20/07 de 11110/2007, e a Instrução Normativa INSS/DC n°
24 de 07/0612000, e alterações posteriores.
53 - PAGAMENTO DE DIFERENÇAS
Eventuais diferenças salariais e de benefícios, decorrentes da presente Convenção Coletiva, poderão ser pagas pelas
empresas até o 5 0 (quinto) dia útil de Novembro de 2015.
54 . CLÁUSULA PENAL
Pelo não cumprimento da presente Convenção, as empresas pagarão multa correspondente a 5% (cinco por cento) do
piso salarial vigente, em favor da parte prejudicada, exceção feita às cláusulas que estabelecem penalidades especiais.
55 . VIGÊNCIA
A presente Convenção Coletiva vigerá de 1° de Agosto de 2015 até 31 de Julho de 2016.
E assim, por estarem plenamente de acordo, firmam o presente para que produza seus legais e jurídicos efeitos.
São Paulo/SP, 18 de Setembro de 2015.
SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E DAS EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO,
PERÍCIAS, INFORMAÇÕES E PESQUISAS NO ESTADO DE SÃO PAULO.
Sérgio Approbato Machado Júnior
Presidente
Sérgio Sznifer
OAB/SP 92.441
SINDICATO DOS EMPREGADOS DE AGENTES AUTÔNOMOS DO COMÉRCIO E EM EMPRESAS DE
ASSESSORAMENTO, PERÍCIAS, INFORMAÇÕES E PESQUISAS E DE EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E REGIÃO.
José Eduardo Cardoso
Presidente
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NOTA EXPLICATIVA
BAMBINA BAR E RESTAURANTE LTDA
2711112015 R$662,31
DESPESA: alimentação
VINCULAÇÃO PARTIDÁRIA: alimentação de dirigentes partidários em
razão de visita da Presidente do PRP do Rio de Janeiro à sede administrativa
do PRP em São José do Rio Preto/SP.
DOCUMENTOS:
a)Cheque;
b) Nota fiscal discriminando o consumo;
h) Notícia do site do PRP (www r.rporqbr) atestando a visita.
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BAMBINA BAR E RESTAURANTE LIMITADA - EPP
BRIIBINA BAR E RESTAURANTE
RUA OR RAUL SILVA,281
VILA IMPERIAL - CEP;15015020
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
TE: - 647.017.369.110
CNPJ: 59.963.3631000175
- CCF:00984 CfJD:011872
24/11/2015 13:51:24V
CNP.]/CPF Consumidor: 32.095.101/0001-80
CONSUMIDOR
MOIIE:
ENDEREÇO:
CUPOM FISCAL
1$ L6(L
Ii Cd I6U J)ÇÇ ItL
FILE SERSIO PEPINO EX
001 231
159,203
39,80 T18,00% A
UN X
4
FILE SERGIO PEPINO EX
002 231
159,20)
39,80 T18,00' A
UM X
4
-15920
cancelamento de item: 002
SAINT PIER B MENI EX
003 350
318,40)
39,80 T18,00% A
UM X
8
-318,40
cancelamento de item: 003
COCA ZERO
004 424
10,60)
Fi
A
5,30
UN X
2
AGUA MINERAL
005 425
8,40)
A
Fi
4,20
UM X
2
COCA COLA
006 427
5,303
A
Fi
5,30
UM X
1
SODA
007 436
10,603
Fi
A
5,30
UM X
2
SODA DIET
008 437
10,60)
Fi
A
5,30
UM X
2
SUCO LARANJA
009 442
27,00)
9,00 T18,00% A
UM )(
3
SUCO ABACAXI
010 445
20,00)
10,00 T18,00 A
UM X
2
SAINT PIER AO FORNO EX
011 452
318,40)
39,80 T18,00 A
UM X
8
CAFE
012 609
A
32,00)
Ml
4,00
UM X
8
TAXA DE SERVIÇO
013 TX
60,21)
Ml
A
60,21
UM X
1

TOTAL
? Vista

662,3Ï

662,31
Vai Aprox Tributos R$0,00(0,00)Fonte: IBPT
Consumo da Mesa 20 - SEM EMISSO DE CONFERÊNCIA
DE MESA
Unidade : 20 Oper.: CLAUDIA
RESTAURANTE/CONTA/47438 Seq. : 01
Conta
Cliente : CONSUMIDOR
Cpf/Cnpj: 32.095.10110001-80
Insc.Est./Rg:
MD5: 590DE8223484EDFE57A37EF98DD3E509
RPP Hotel - Versão: 14.02
186 A3960 14440 2C3027 46 DD21A48490A 11F29 C91
MACH 2
DARUMA AUTOMACO
Lj:0001
ECF'OOl
VERSO--01.00.00
ECFIF
24111/2015 13:51:44V
FFFFFFFFFIFAIBHIDI3
FAB: DR09130R00000037Z958
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3 de Mmo

24/tl'2015

Presidente nacional do PRP recebe comitiva perrepista do Rio de
Janeiro
Acervo PRP/RJ

....'

L

O presidente do PRP, Ovasco Resende, recebeu nesta terça-feira, 24, na
sede da Executiva Nacional do partido, uma comitiva do PRP Rio de
Janeiro, capitaneada pela presidente regional. Eliane Cunha, e o secretário,
Demerval Casemiro.
Durante o encontro, os perrepistas falaram sobre o crescimento do partido
no Estado do Rio de Janeiro, bem como os próximos passos a serem dados
de olho nas eleições de 2016

Prvmdcnte nactonai do PRP Ovasco
Resende, durante encontro com
comitiva perrepista do Rio de Janeiro
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SGIP - Consulta

JUSTIÇA ELEITORAL
CERTIDÃO

WM 5UFÇM

CERTIFICO que, de acordo com os assentamentos da Justiça Eleitoral, o(a) Senhor(a) ELIANE SAN1OS DA
CUNHA (Título Eleitoral: 018394500370) é PRESIDENTE (exercício: 0610212015 a 2110312018) do órgão
partidário, abaixo descriminado:

Partido Político:

PRP -44 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Órgão Partidário:

Órgão provisório

Abrangência:

RIO DE JANEIRO - RJ - Estadual

Vigência:

Início: 0610212015 Final: 2110312018

Código de Validação: YoSfV4FMeOhjG2byjJfhaKzhG38=
Certidão emitida em:

0310512019 19:18:51

• Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal
Superior Eleitoral na Internet, no endereço: hltp://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/modulo-consultasgip3.
• As informações constantes desta certidão retratam o conteúdo dos assentamentos da Justiça
Eleitoral na data e hora de sua emissão, o que não impede a ocorrência de alterações futuras nestas
informações.
• Os dados partidários de abrangência nacional são de responsabilidade do TSE e os de abrangência
regional/municipal são de responsabilidade dos respectivos tribunais regionais.

interül .tse.jus.br/sgip3-consulta/certidao/membro?id=3872 1 96&idOrgao=81 129
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PARTIDO
REPUBLICANO
PROGRESSISTA

NOTA EXPLICATIVA
BAMBINA BAR E RESTAURANTE LTDA
1411212015 R$6.400,24
DESPESA: alimentação
VINCULAÇÃO PARTIDÁRIA: alimentação de dirigentes partidários em
viagem a São José do Rio Preto/SP para participarem da reunião partidária
nacional realizada em 12/12/2015
EVENTO: 12/12/2015 - São José do Rio Preto/SP - Reunião Partidária
Nacional e palestra de Gilberto Moreira.
DOCUMENTOS:
a)Cheque;
b) Nota fiscal;
c)Convocação;
d) Lista de presenças;
e)Certidões do TSE atestando vinculação partidária e localidades (Estados)
dos dirigentes em viagem a São José do Rio Preto/SP;
f) Ata da reunião;
g) Revista Republicana n.27, dezembro 2015, que notificou o evento;
h) Notícia do site do PRP (www.prp.org.br )
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PARTIDO
REPUBLICANO
PROGRESSISTA

DIRETÓRIO NACIONAL

São José do Rio Preto, 16 de Novembro de 2015

Prezado(a) companheiro(a):

Assunto: Encontro de 12 de dezembro de 2015
Informamos aos Srs. Presidentes que agenda do dia 12 de dezembro, em São
José do Rio Preto, será dividida da seguinte forma:
Das 8h às 8h45: café da manhã
Das 8h45 às 10h30: reunião EXCLUSIVA dos presidentes regionais (será
aberta exceção para os vice-presidentes).
Das 10h30 às 12h: palestra motivacional com o COACHING GILBERTO
MOREIRA.

Atenciosamente,

Ovasco Roma Altim4i1 Resende
Presidente NacionaU do PRP

Rua Santo André, 534-Jardim Europa-telefax (17)3234.2468
São José do Rio Preto - SP - Cep. 15014-490
Site: www.prp.org.br - E-mail: prpnacionaIsrpterra .com. br
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1910412019

SGIP - Consulta

JUSTIÇA ELEITORAL
CERTIDÃO
CERTIFICO que, de acordo com os assentamentos da Justiça Eleitoral, o(a) Senhor(a) LAÉCIO DE
BORGES (Título Eleitoral: 002615961570) é PRESIDENTE (exercício: 01/03/2011 a 15/05/2018)
partidário, abaixo descriminado:

Partido Político:

PRP -44 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Órgão Partidário:

Órgão provisório

Abrangência:

PIAUí - P1 - Estadual

Vigência:

Início: 0110312011 Final: 1510512018

Código de Validação: pahl uQDerLv+TApHTI43aWaLQSQ=
Certidão emitida em:

1910412019 11:47:20

• Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal
Superior Eleitoral na Internet, no endereço: http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/modulo-consultasgip3.
• As informações constantes desta certidão retratam o conteúdo dos assentamentos da Justiça
Eleitoral na data e hora de sua emissão, o que não impede a ocorrência de alterações futuras nestas
informações.
• Os dados partidários de abrangência nacional são de responsabilidade do TSE e os de abrangência
regional/municipal são de responsabilidade dos respectivos tribunais regionais.

interOl .tse.jus.br/sgip3-consulta/certidao/membro?id=2927860&idorgao=1 75290
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SGIP - Consulta

•1
JUSTIÇA ELEITORAL
CERTIDÃO
CERTIFICO que, de acordo com os assentamentos da Justiça Eleitoral, o(a) Senhor(a) ADALERTO
MONTEIRO (Título Eleitoral: 006292552003) é PRESIDENTE (exercício: 2411112014 a 0510212018) do órgão
partidário, abaixo descriminado:

Partido Político:

PRP -44 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

órgão Partidário:

Órgão provisório

Abrangência:

DISTRITO FEDERAL - DF - Estadual

Vigência:

Início: 2411112014 Final: 0510212018

Código de Validação: TEiZLH Ezdk3P4e5aJxTeB9DOVqQ=
Certidão emitida em:

1810412019 16:44:10

• Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal
Superior Eleitoral na Internet, no endereço: http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/modulo-consultasg i p3.
• As informações constantes desta certidão retratam o conteúdo dos assentamentos da Justiça
Eleitoral na data e hora de sua emissão, o que não impede a ocorrência de alterações futuras nestas
informações.
• Os dados partidários de abrangência nacional são de responsabilidade do TSE e os de abrangência
regional/municipal são de responsabilidade dos respectivos tribunais regionais.

interO 1 .tsejus.br/sgip3-consulta/certidao/membro?id=3353792&idOrgao=941 46
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JUSTIÇA ELEITORAL
CERTIDÃO
182
CERTIFICO que, de acordo com os assentamentos da Justiça Eleitoral, o(a) Senhor(a) ELIANE SANOS (
CUNHA (Título Eleitoral: 018394500370) é PRESIDENTE (exercício: 0610212015 a 2110312018) do árg
partidário, abaixo descriminado:

Partido Político:

PRP -44 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Órgão Partidário:

Órgão provisório

Abrangência:

RIO DE JANEIRO - RJ - Estadual

Vigência:

Início: 0610212015 Final: 2110312018

Código de Validação: YoSfV4FMeOhjG2byjJfhaKzhG38=
Certidão emitida em:

0310512019 19:18:51

• Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal
Superior Eleitoral na Internet, no endereço: http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/modulo-consultasg i p3.
• As informações constantes desta certidão retratam o conteúdo dos assentamentos da Justiça
Eleitoral na data e hora de sua emissão, o que não impede a ocorrência de alterações futuras nestas
informações.
• Os dados partidários de abrangência nacional são de responsabilidade do TSE e os de abrangência
regional/municipal são de responsabilidade dos respectivos tribunais regionais.

interOl .tse.jus.br/sgip3-consulta/certidao/membro?id=38721 96&idOrgao =81 129
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03/05/2019

SCIP - Consulta

M
JUSTIÇA ELEITORAL
CERTIDÃO
183
CERTIFICO que, de acordo com os assentamentos da Justiça Eleitoral, o(a) Senhor(a) JORGE
BAHIA DE REZENDE (Título Eleitoral: 001111711309) é PRESIDENTE (exercício: 0310812015 a 0410812015)
do órgão partidário, abaixo descriminado:

Partido Político:

PRP -44 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Órgão Partidário:

Órgão provisório

Abrangência:

PARÁ - PA - Estadual

Vigência:

Início: 0310812015 Final: 11/12/2017

Código de Validação: 4QxmO5cGrV12e0xcNjHx/TmlTsbc=
Certidão emitida em:

0310512019 19:19:35

• Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal
Superior Eleitoral na Internet, no endereço: http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/modulo-consultasgip3.
• As informações constantes desta certidão retratam o conteúdo dos assentamentos da Justiça
Eleitoral na data e hora de sua emissão, o que não impede a ocorrência de alterações futuras nestas
informações.
• Os dados partidários de abrangência nacional são de responsabilidade do TSE e os de abrangência
regional/municipal são de responsabilidade dos respectivos tribunais regionais.

interül .tse.jus.br/sgip3-consulta/certidao/membro?id=2267631 &idOrgao = 1 50959
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SGIP - Consulta

JUSTIÇA ELEITORAL

TTML fltlOR IEJ1OL
CERTIDÃO

1
1 184

CERTIFICO que, de acordo com os assentamentos da Justiça Eleitoral, o(a) Senhor(a) PAULO HENRIQUE DE
ALMEIDFA SANTOS (Título Eleitoral: 013497290744) é PRESIDENTE (exercício: 1710312014 a 2310212016)
do órgão partidário, abaixo descriminado:

Partido Político:

PRP -44 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Órgão Partidário:

Órgão provisório

Abrangência:

CEARÁ - CE - Estadual

Vigência:

Início: 1710312014 Final: 1510512018

Código de Validação: +zl TD3gNSb6INi2eWNo/KAn/yZk=
Certidão emitida em:

1810412019 16:55:03

• Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal
Superior Eleitoral na Internet, no endereço: http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/modulo-consultasgip3.
• As informações constantes desta certidão retratam o conteúdo dos assentamentos da Justiça
Eleitoral na data e hora de sua emissão, o que não impede a ocorrência de alterações futuras nestas
informações.
• Os dados partidários de abrangência nacional são de responsabilidade do TSE e os de abrangência
regional/municipal são de responsabilidade dos respectivos tribunais regionais.

interül .tse.jus.br/sgip3-consulta/certidao/membro?id=3093504&idOrgao=91 143
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SGIP - Consulta

JUSTIÇA ELEITORAL
CERTIDÃO
CERTIFICO que, de acordo com os assentamentos da Justiça Eleitoral, o(a) Senhor(a) EDSON TAVAR
MELO (Título Eleitoral: 006011840957) é PRESIDENTE - CARGA INICIAL (exercício: 15107I
2010112017) do órgão partidário, abaixo descriminado:

Partido Político:

PRP -44 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Órgão Partidário:

Órgão provisório

Abrangência:

SANTA CATARINA - SC - Estadual

Vigência:

Início: 1510712013 Final: 2010112017

Código de Validação: F76g7N32snoyrY923raNz513uUEk=
Certidão emitida em:

1910412019 11:42:43

• Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal
Superior Eleitoral na Internet, no endereço: http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/modulo-consultasgip3.
• As informações constantes desta certidão retratam o conteúdo dos assentamentos da Justiça
Eleitoral na data e hora de sua emissão, o que não impede a ocorrência de alterações futuras nestas
informações.
• Os dados partidários de abrangência nacional são de responsabilidade do TSE e os de abrangência
regional/municipal são de responsabilidade dos respectivos tribunais regionais.

interOl tse.jus.br/sgip3-consulta/certidao/membro?id=3353060&idargao=21 6577
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SGIP Consulta

JUSTIÇA ELEITORAL
CERTIDÃO

TLL UF

86

CERTIFICO que, de acordo com os assentamentos da Justiça Eleitoral, o(a) Senhor(a) JORGE LUIZ DE
PAULA MARTINS (Título Eleitoral: 000529790663) é PRESIDENTE (exercício: 3010412014 a 2110312018) do
órgão partidário, abaixo descriminado:

Partido Político:

PRP -44 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

órgão Partidário:

Órgão definitivo

Abrangência:

PARANÁ - PR - Estadual

Vigência:

Início: 3010412014 Final: 2110312018

Código de Validação: Mt+CKN3bcijtG4qYX5hNmJsG2oxE=
Certidão emitida em:

1910412019 11:37:00

• Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal
Superior Eleitoral na Internet, no endereço: http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/modulo-consultasgip3.
• As informações constantes desta certidão retratam o conteúdo dos assentamentos da Justiça
Eleitoral na data e hora de sua emissão, o que não impede a ocorrência de alterações futuras nestas
informações.
• Os dados partidários de abrangência nacional são de responsabilidade do TSE e os de abrangência
regional/municipal são de responsabilidade dos respectivos tribunais regionais.

interOl .tse.jus.br/sgip3-consulta/certidao/membro?id=281 7883&idorgao= 160238
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SGIP - Consulta

JUSTIÇA ELEITORAL
CERTIDÃO
187
CERTIFICO que, de acordo com os assentamentos da Justiça Eleitoral, o(a) Senhor(a) CLÉCIO MARELII
TENÓRIO DE ALMEIDA (Título Eleitoral: 003523602380) é PRESIDENTE (exercício: 1810612015
1410512018) do órgão partidário, abaixo descriminado:

Partido Político:

PRP -44 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Órgão Partidário:

Órgão provisório

Abrangência:

RONDÔNIA - RO - Estadual

Vigência:

Início: 1810612015 Final: 1410512018

Código de Validação: 8j1I3ZROsfRQhDIczx3I11 36sQdvv4=
Certidão emitida em:

0310512019 19:20:46

• Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal
Superior Eleitoral na Internet, no endereço: http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/modulo-consultasgip3.
• As informações constantes desta certidão retratam o conteúdo dos assentamentos da Justiça
Eleitoral na data e hora de sua emissão, o que não impede a ocorrência de alterações futuras nestas
informações.
• Os dados partidários de abrangência nacional são de responsabilidade do TSE e os de abrangência
regional/municipal são de responsabilidade dos respectivos tribunais regionais.

interül .tse.jus.br/sgip3-consultalcertidao/membro?id=241 1 404&idOrgao = 1 83904
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SGIP - Consulta

JUSTIÇA ELEITORAL
CERTIDÃO
CERTIFICO que, de acordo com os assentamentos da Justiça Eleitoral, o(a) Senhor(a) JORGE
PAULA MARTINS (Título Eleitoral: 000529790663) é PRESIDENTE (exercício: 3010412014 a 21103)
órgão partidário, abaixo descriminado:

Partido Político:

PRP -44 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Órgão Partidário:

Órgão definitivo

Abrangência:

PARANÁ - PR - Estadual

Vigência:

Início: 3010412014 Final: 21/0312018

Código de Validação: Y5ZOmhl6Yo/+CuRViCwJ5AP911vQ=
Certidão emitida em:

0310512019 19:28:34

• Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal
Superior Eleitoral na Internet, no endereço: http:/Jwww.tse.jusbr/partidosIpartidos-politicos/moduIo-consultasgip3.
• As informações constantes desta certidão retratam o conteúdo dos assentamentos cia Justiça
Eleitoral na data e hora de sua emissão, o que não impede a ocorrência de alterações futuras nestas
informações.
• Os dados partidários de abrangência nacional são de responsabilidade do TSE e os de abrangência
regional/municipal são de responsabilidade dos respectivos tribunais regionais.

interOl .tse.jus.br/sgip3-corisulta/certidao/membro?id =281 7883&idOrgao1 60238
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SGIP - Consulta

JUSTIÇA ELEITORAL
CERTIDÃO
189
CERTIFICO que, de acordo com os assentamentos da Justiça Eleitoral, o(a) Senhor(a) JACKSON Ch
SALDANHA (Título Eleitoral: 000591192208) é PRESIDENTE (exercício: 0110912015 a 1410812017) do
partidário, abaixo descriminado:

Partido Político:

PRP -44 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Órgão Partidário:

Órgão provisório

Abrangência:

AMAZONAS - AM - Estadual

Vigência:

Início: 0110912015 Final: 1410812017

Código de Validação: ExJotecjYUXr20+yJJOSmC+113IYc=
Certidão emitida em:

0310512019 19:21:35

• Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal
Superior Eleitoral na Internet, no endereço: http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/modulo-consultasgip3.
• As informações constantes desta certidão retratam o conteúdo dos assentamentos da Justiça
Eleitoral na data e hora de sua emissão, o que não impede a ocorrência de alterações futuras nestas
informações.
• Os dados partidários de abrangência nacional são de responsabilidade do TSE e os de abrangência
regional/municipal são de responsabilidade dos respectivos tribunais regionais.

interül .tse.jus.br/sgip3-consulta/certidao/rnembro?id=3056934&Íd0rgao87047
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SGIP - Consulta

JUSTIÇA ELEITORAL
CERTIDÃO

1P1ÂL 5F aEJcL

iL
CERTIFICO que, de acordo com os assentamentos da Justiça Eleitoral, o(a) Senhor(a) MARIA DA LIIZSII
(Título Eleitoral: 003934041279) é PRESIDENTE (exercício: 2410912009 a 2410812015) do órgão partidá
abaixo descriminado:

Partido Político:

PRP -44 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Órgão Partidário:

Órgão provisório

Abrangência:

PARAÍBA - PB - Estadual

Vigência:

Início: 2410912009 Final: 0310412018

Código de Validação: 5YF+X50/HKsaqdD8uMiJdEOvKTY=
Certidão emitida em:

0310512019 19:22:03

• Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal
Superior Eleitoral na Internet, no endereço: http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/moduloconsulta
sgip3.
• As informações constantes desta certidão retratam o conteúdo dos assentamentos da Justiça
Eleitoral na data e hora de sua emissão, o que não impede a ocorrência de alterações futuras nestas
informações.
• Os dados partidários de abrangência nacional são de responsabilidade do TSE e os de abrangência
regional/municipal são de responsabilidade dos respectivos tribunais regionais.

interOl .tse.jus.br/sgip3-consulta/certidao/membro?j3 46471 &idOrgao=1 53384
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SGIP - Consulta

JUSTIÇA ELEITORAL
CERTIDÃO
CERTIFICO que, de acordo com os assentamentos da Justiça Eleitoral, o(a) Senhor(a) SEVERINO
COELHO NETO (Título Eleitoral: 044086191198) é PRESIDENTE (exercício: 2910712013 a 281051201) 00
órgão partidário, abaixo descriminado:

Partido Político:

PRP -44 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Órgão Partidário:

órgão provisório

Abrangência:

MARANHÃO - MA - Estadual

Vigência:

Início: 2910712013 Final: 2810512018

Código de Validação: buGGYIG+d8w69ULQnfQxHZTBJuI
Certidão emitida em:

1910412019 11:46:28

• Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal
Superior Eleitoral na Internet, no endereço: http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/modulo-consultasgip3.
• As informações constantes desta certidão retratam o conteúdo dos assentamentos da Justiça
Eleitoral na data e hora de sua emissão, o que não impede a ocorrência de alterações futuras nestas
informações.
• Os dados partidários de abrangência nacional são de responsabilidade do TSE e os de abrangência
regional/municipal são de responsabilidade dos respectivos tribunais regionais.

interül .tse.jus.br/sgip3-consulta/certidao/membro?id=3354427&idOrgao= 104714
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SGIP - Consulta

JUSTIÇA ELEITORAL
CERTIDÃO

192

CERTIFICO que, de acordo com os assentamentos da Justiça Eleitoral, o(a) Senhor(a) JORCELINO JOSE
BRAGA (Título Eleitoral: 020115281082) é PRESIDENTE (exercício: 3010912011 a 21103/2018) do órgão
partidário, abaixo descriminado:

Partido Político:

PRP -44 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Órgão Partidário:

Órgão provisório

Abrangência:

GOIÁS - GO - Estadual

Vigência:

Início: 3010912011 Final: 2110312018

Código de Validação: JtqOwBkIXFFN92mptAVDmW/LCIE=
Certidão emitida em:

1910412019 11:30:36

• Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal
Superior Eleitoral na Internet, no endereço: http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/modulo-consultasgip3.
• As informações constantes desta certidão retratam o conteúdo dos assentamentos da Justiça
Eleitoral na data e hora de sua emissão, o que não impede a ocorrência de alterações futuras nestas
informações.
• Os dados partidários de abrangência nacional são de responsabilidade do TSE e os de abrangência
regional/municipal são de responsabilidade dos respectivos tribunais regionais.

interOl .tse.jus.br/sgip3-consulta/certidao/membro?id =3600392&idOrgao=9801 3
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SGIP - Consulta

JUSTIÇA ELEITORAL
CERTIDÃO
CERTIFICO que, de acordo com os assentamentos da Justiça Eleitoral, o(a) Senhor(a) RONALDO MA
ARAUJO (Título Eleitoral: 314313120159) é 1 - VICE-PRESIDENTE (exercício: 27/04/2014 a 28I03,u i
do órgão partidário, abaixo descriminado:

Partido Político:

PRP -44 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Órgão Partidário:

Órgão definitivo

Abrangência:

SÃO PAULO - SP - Estadual

Vigência:

Início: 2710412014 Final: 2810312019

Código de Validação: V61tjy941K6leG+3juMJi94aGGxE=
Certidão emitida em:

1910412019 11:50:13

• Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal
Superior Eleitoral na Internet, no endereço: http://www.tse.jus. br/partidos/partidos-politicos/modulo-consultasgip3.
• As informações constantes desta certidão retratam o conteúdo dos assentamentos da Justiça
Eleitoral na data e hora de sua emissão, o que não impede a ocorrência de alterações futuras nestas
informações.
• Os dados partidários de abrangência nacional são de responsabilidade do TSE e os de abrangência
regional/municipal são de responsabilidade dos respectivos tribunais regionais.

interOl .tse.jus.br/sgip3-consulta/certidao/membro?id=41 5531 9&id0rgao=203643
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03/05/2019

SGIP - Consulta

JUSTIÇA ELEITORAL
CERTIDÃO
194
CERTIFICO que, de acordo com os assentamentos da Justiça Eleitoral, o(a) Senhor(a) JOSÉ
RAMIRES (Título Eleitoral: 102622090141) é 1° - TESOUREIRO (exercício: 0810912011 a 2810312019)
órgão partidário, abaixo descriminado:

Partido Político:

PRP -44 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Órgão Partidário:

Comissão executiva

Abrangência:

BRASIL - BR - Nacional

Vigência:

Início: 0310612007 Final: 2810312019

Código de Validação: ZVLfsI LL93H2noCosCXN7HPMvnc=
Certidão emitida em:

0310512019 19:23:27

• Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal
Superior Eleitoral na Internet, no endereço: http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/modulo-consultasgip3.
• As informações constantes desta certidão retratam o conteúdo dos assentamentos da Justiça
Eleitoral na data e hora de sua emissão, o que não impede a ocorrência de alterações futuras nestas
informações.
• Os dados partidários de abrangência nacional são de responsabilidade do TSE e os de abrangência
regional/municipal são de responsabilidade dos respectivos tribunais regionais.

interül .tse.jus.br/sgip3-consulta/certidao/membro?id=4466226&id0rgao=70935
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SGIP - Consulta
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JUSTIÇA ELEITORAL
CERTIDÃO

aJTcL
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CERTIFICO que, de acordo com os assentamentos da Justiça Eleitoral, o(a) Senhor(a) ANTONIO AF4Atfl
NETO (Título Eleitoral: 044554150108) é SECRETÁRIO-GERAL (exercício: 0810912011 a 2610312018)
órgão partidário, abaixo descriminado:

Partido Político:

PRP -44 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Órgão Partidário:

Comissão executiva

Abrangência:

BRASIL - BR - Nacional

Vigência:

Início: 0310612007 Final: 2810312019

Código de Validação: 00MwoYITy811 SnJMQLGK6ueJSqIg
Certidão emitida em:

0310512019 19:27:58

o Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal
Superior Eleitoral na Internet, no endereço: http://vwvw.tse .1 us. br/partidos/partidos-politicos/mod ulo-consu Itasgip3.
• As informações constantes desta certidão retratam o conteúdo dos assentamentos da Justiça
Eleitoral na data e hora de sua emissão, o que não impede a ocorrência de alterações futuras nestas
informações.
• Os dados partidários de abrangência nacional são de responsabilidade do TSE e os de abrangência
regional/municipal são de responsabilidade dos respectivos tribunais regionais.

interOl .tse4us.br/sgip3-consulta/certidao/membro?id=4466075&idOrgao=70935
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SGIP - Consulta

JUSTIÇA ELEITORAL
CERTIDÃO

1RLL OR

6
CERTIFICO que, de acordo com os assentamentos da Justiça Eleitoral, o(a) Senhor(a) OVASC1 ROF
ALTIMARI RESENDE (Título Eleitoral: 053195510159) é PRESIDENTE (exercício: 0310612007 a 2810312019)
do órgão partidário, abaixo descriminado:

Partido Político:

PRP -44 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Órgão Partidário:

Comissão executiva

Abrangência:

BRASIL - BR - Nacional

Vigência:

Início: 0310612007 Final: 2810312019

Código de Validação: SKw7kAOLh4iL70svJaCuOdBuqUk=
Certidão emitida em:

0310512019 19:23:58

• Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal
Superior Eleitoral na Internet, no endereço: http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/modulo-consultasgip3.
• As informações constantes desta certidão retratam o conteúdo dos assentamentos da Justiça
Eleitoral na data e hora de sua emissão, o que não impede a ocorrência de alterações futuras nestas
informações.
• Os dados partidários de abrangência nacional são de responsabilidade do TSE e os de abrangência
regional/municipal são de responsabilidade dos respectivos tribunais regionais.

interül .tsejus.br/sgip3-consulta/certidao/membro?id=4466095&idOrgao=70935
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03/05/2019

SGIP - Consulta

JUSTIÇA ELEITORAL
CERTIDÃO
CERTIFICO que, de acordo com os assentamentos da Justiça Eleitoral, o(a) Senhor(a) HILDEG4RD I
AZEVEDO GURGEL (Título Eleitoral: 002612982542) é PRESIDENTE (exercício: 0610712015 a 0710512018)
do órgão partidário, abaixo descriminado:

s

Partido Político:

PRP -44 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Órgão Partidário:

Órgão provisório

Abrangência:

AMAPÁ - AP - Estadual

Vigência:

Início: 3110312014 Final: 0710512018

Código de Validação: uMYyalQqFAOhr4F6kcPNsnIgaUE=
Certidão emitida em:

0310512019 19:24:25

• Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal
Superior Eleitoral na Internet, no endereço: http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/modulo-consultasgip3.
• As informações constantes desta certidão retratam o conteúdo dos assentamentos da Justiça
Eleitoral na data e hora de sua emissão, o que não impede a ocorrência de alterações futuras nestas
informações.
• Os dados partidários de abrangência nacional são de responsabilidade do TSE e os de abrangência
regional/municipal são de responsabilidade dos respectivos tribunais regionais.

interOl .tse.jus.br/sgip3-consulta/certidao/membro?id=4145687&idorgao=88574

1/1

0310512019

SGIP - Consulta

JUSTIÇA ELEITORAL
CERTIDÃO
CERTIFICO que, de acordo com os assentamentos da Justiça Eleitoral, o(a) Senhor(a) ALEXANDRE
MARQUES (Título Eleitoral: 064554140574) é PRESIDENTE (exercício: 2411112014 a 2310512018)
partidário, abaixo descriminado:

Partido Político:

PRP -44 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Órgão Partidário:

Órgão provisório

Abrangência:

BAHIA - BA - Estadual

Vigência:

Início: 2411112014 Final: 2310512018

Código de Validação: zgl 523OxRQeZRGc2lywuymilHTw=
Certidão emitida em:

0310512019 19:24:54

• Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal
Superior Eleitoral na Internet, no endereço: http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/modulo-consultasgip3.
• As informações constantes desta certidão retratam o conteúdo dos assentamentos da Justiça
Eleitoral na data e hora de sua emissão, o que não impede a ocorrência de alterações futuras nestas
informações.
• Os dados partidários de abrangência nacional são de responsabilidade do TSE e os de abrangência
regional/municipal são de responsabilidade dos respectivos tribunais regionais.

interül .tse.jus.br/sgip3-consulta/certidao/membro?id=21 90596&idOrgao=73563
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Lista de presença e ata da reunaao dos Presidentes Regionais realizada no
dia 12 de dezembro de 2015 em São José do Rio Preto/SP, pela Executiva
Nacional do Partido Republicano Progressista - PRP.
01 Emerson Pontes (AC)
02Laécio de Sousa Borges (P1)
03Thomaz José Medeiros de Sena (RN)
04Ada1berto Monteiro (DE)
05Eliane Santas da Cunha (RJ)
06.Jorqe Otavio Bahia Rezende (PA)
07,Paulo Henrique de Almeida Santos (CE)
08Edson Tavares de Meio (SC)
09j\erto de Brito Luna (PE)
10Clécio Marcelino Tenório (RO)
11 Jorge Luiz de Paula Martins (PR)
12.Pedrinho Faltosa de Oliveira (MS)
13.Jackson Chagas Saldanha (AM)
14.Maria da Luz Silva (P8)
15,Severíno José Coelho Neto (MA)
16Jorceiino José Braga (GO)
lTRonaido Martins Araujo (SP)
18José Roberto Ramires (1 1 Tesoureiro Nacional)
1 9Antonio Arantes Neto (Secretário Geral)
20flvasco Roma Altimari Resende (Presidente)
21.Hiidegard de Azevedo Gurgel (AP)
22.Alexandre Gomes Marques (BA)
Ata da reunião dos Presidentes Regionais realizada em 12 de dezembro de
2015 na sede administrativa do partido, na rua Santo André, 534, Jardim
Europa, São José do Rio Preto/SP. Aos 12 dias do mês de dezembro de 2015,
reuniram-se os Presidentes Reçjionais em reunião realizada na sede
administrativa do PRP Nacional, Rua Santo André, 534, Jardim Europa, São José
do Rio Preto/SP, devidamente convocada por carta individual do seguinte teor:
São José do Rio Preto, 16 de Novembro de 2015. Prezado(a) companheiro(a):
Assunto: Encontro de 12 de dezembro de 2015. Informamos aos Srs. Presidentes
que agenda do dia 12 de dezembro, em São José do Rio Preto, será dividida da
seguinte forma: Das 8h às 8h45: café da manhã; Das 8h45 às 10h30: reunião
EXCLUSIVA dos presidentes regionais (será aberta exceção para os vicepresidentes). Das 10h30 às 12h: palestra motivacional com o COACHINS
GILBERTO MOREIRA. Das 12h: CONFRATERNIZAÇÃO no Clube dos Médicos.
Atenciosamente. Ovasco Roma Altimari Resende. Presidente Nacional do PRP"
O Presidente abriu a reunião pontualmente às 08:00 horas. Após a formação da
mesa diretora, o Presidente Ovasco Resende convocou para secretariá-lo Antonio
Arantes Neto, Secretário Geral, que aceitou imediatamente, O Presidente solicitou
a verificação da existência de quórum, tendo o Secretário Geral respondido
afirmativamente. Em seguida, o Presidente pediu ao Secretário que fizesse a
leitura da Convocação, o que foi prontamente atendido. Após, o Presidente
Ovasco Roma Altimari Resende registrou ausência, e respectiva justificativa, dos
Rua Santo André, 534, Jardim Europa, São José do Rio Preto/SP, CEP 15014-490
Telefax: 17-32342468 1 wwwprp.org.br 1 e-mail: prpnacionalsrp©terra.coni.br
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seguintes Estados: Alagoas (Nivaldo Ferreira de Albuquerque), Roraima
(Francisco Vieira Sampaio); Rio Grande do Sul (Rubens Goldenberg), Tocantins
(Lucas Vieira da Silva Meira); Mato Grosso (Emanuel Mussa Amui Pinheiro),
Sergipe (Polyana de Souza Ribeiro) e Marcus Alves de Souza (ES). Minas Gerais
não se aplica. O Presidente Ovasco Roma Altímari fez uso da palavra
ponderando acerca das crises econômica e política que assolam o país. Aduziu
que o país precisa de bons gestores, de menos impostos, de melhores serviços
públicos. Ponderou que o PRP, como partido político, tem a prerrogativa de
apresentar soluções à política nacional. Solicitou aos Presidentes que até
1510112015 enviem ao Diretório Nacional sugestões com propostas para mudar o
Brasil- Sobre as eleições 2014, concluiu que faltou pouco para o PRP eleger 08
deputados federais. Foram eleitos 01 no Rio de Janeiro, 01 no Maranhão e 01 em
Minas Gerais. Mas em outros Estados, concluiu que faltaram poucos votos para
mais deputados federais serem eleitos. Os deputados estaduais e federais eleitos
são prerrogativas dos Estados. O Diretório Nacional precisa da eleição de
federais para ter força política. Afirmou que Francisco Vieira Sampaio (RR) é
perrepista de verdade, pois quando foi deputado federal, esteve sempre à
disposição do partido. Informou a todos que o PRP perdeu os 03 federais, que
migraram para o PMB (Partido da Mulher Brasileira), aproveitando-se de uma
liminar do Supremo Tribunal Federal (STF) concedida na ADI 5398 apresentada
pelo Rede Sustentabilidade. Mas a verdade é que o PRP perdeu os deputados
por ter se recusado a abrir mão da Presidência Regional exigida pelos deputados,
bem como ter se recusado a negociar fundo partidário, pois os deputados
exigiram repasse mensal de 40% do fundo proporcionalmente aos votos que
obtiveram, sendo que outros partidos negociaram e hoje têm bancada de
deputados federais, mas estão submetidos às exigências deles. Concluiu que
"quem pede a presidência estadual, pede a nacional-" Lembrou a todos que o
PRP precisa formar as bases municipais, vereadores, prefeitos em 2016 para vir
a ter sucesso na eleição de deputados federais em 2018. Para isso, convocou
todos os Presidentes Regionais a fiscalizarem as filiações nos municípios e
escolherem pessoas de qualidade para ingressarem no partido, pois estarão
comprometidas a trabalharem para deputados estaduais e federais pelo PRP em
2018. Lançou a meta de 01 deputado federal a ser eleito em cada Estado em
2018. Pediu aos Presidentes Regionais que pretendam ser candidatos a
deputado federal que já comecem a trabalhar e mostrem suas bases nas eleições
2016, O Presidente passou a palavra à Dra. Fernanda Cristina Caprio, advogada
do PRP Nacional. A advogada lembrou a todos acerca das metas dos Estados,
informando que a maioria não enviou a lista de PRP Mulher, PRP Jovem, bem
como não atingiu as metas mínimas de filiações e do inclusão de comissões
provisórias municipais no sistema da justiça eleitoral. Com autorização do
Presidente, renovou o prazo para 3010312015, informando que os Presidentes
Regionais serão devidamente notificados por escrito. A advogada lembrou a
todos, ainda, sobre a importância de se regularizar a prestação de contas dos
municípios referentes ao exercício de 2014, sob pena de ficarem suspensos e
impedidos de realizarem convenções em 2016. Colocou-se à disposição,
novamente, para envio da Cartilha de Prestação de Contas. Também solicitou
2

Rua Santo André, 534, Jardim Europa, São José do Rio Preto/SP, CEP 15014-490
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aos Presidentes que regularizem as prestações de contas das Direções
Regionais tanto de 2014 quanto de anos anteriores, já com vistas às eleições
2018. Destacou que "o partido deve ser administrado como uma empresa". Por
fim, destacou que os Estados que obtiveram autorização na justiça eleitoral para
veiculação de inserções regionais (propaganda partidária) devem observar o
percentual de 20% do tempo de cada inserção dedicada à difusão da participação
política feminina. Na sequência, o Presidente passou a palavra aos Presidentes
Regionais. PRP PARANA - JORGE LUIZ DE PAULA MARTINS, Presidente:
Manifestou preocupação pela saída dos deputadas federais no PRP e concorda
que os próprios Presidentes Regionais devem se lançar candidatos, evitando que
pessoas que não são perrepistas se aproveitem do partido. PRP MATO GROSSO
DO SUL * PEDRINHO FEITOSA, Presidente: Informou que tem como missão
reconstruir o partido no Estado do Mato Grosso do Sul, já tendo reorganizado 35
municípios. Na capital lançará candidato a prefeito. Com relação à eleição
proporcional, informou que a prioridade é priorizar as maiores cidades. Concluiu
que o projeto já está sendo construído com vistas eleger deputados estaduais e
ao menos um deputado federal, e que em breve estará organizando a sede
regional do PRP. PRP PARAIBA - MARIA DA LUZ SILVA, Vice-Presidente:
Indagou à Dra. Fernanda Cristina Caprio acerca das novas regras contábeis, que
incluem entrega da Speed Fiscal sob pena de pagamento de multas, Dra.
Fernanda Cristina Caprio confirmou e informou que as exigências contábeis e da
justiça eleitoral referentes aos partidos estão se intensificando, sendo necessário
profissionalizar o partido, tanto nos Estados quanto nos municípios. PRP
AMAZONAS - JACKSON CHAGAS SALDANHA, Presidente: Ressaltou as
dificuldades enfrentadas diante do poder político. Manifestou satisfação pela
forma como o PRP Nacional vem conduzindo o partido, afastando-se de
situações que não sejam transparentes e mantendo a união do grupo. PRP
CEARÁ - PAULO HENRIQUE SANTOS, Presidente: Destacou que metas só
são cumpridas se houver empenho. Ênunciou que "o maior inimigo da política é o
tempo", portanto, é precisõ que se comece já. Constatou que o resultado das
metas propostas pelo PRP Nacional aos Regionais demonstrarão quem tem
condições de estar à frente do partido, tanto no Estado, como no município. PRP
GOIÁS - JORCELINO JOSÉ BRAGA, Presidente: Ponderou que, desde que
ingressou no PRP, vem observando crescimento significativo. Destacou e
concordou com a fala da Dra. Fernanda Cristina Caprio de que "o partido deve ser
administrado como uma empresa" e ressaltou que o PRP Nacional é administrado
corno empresa, pois todas as solicitações, pedidos de orientação e apoio
enviados aos Regionais, tanto ao setor jurídico nacional, quanto dos demais
setores, recebe atendimento empresarial, e não político, e que o mesmo
tratamento deve ser retribuído pelos Regionais ao PRP Nacional. Encerrada a
fala dos Presidentes Regionais, o Presidente Nacional passou a palavra ao
Secretário Nacional, Antonio Arantes Neto. O Secretário informou que, no tocante
às inserções regionais da propaganda partidária, o PRP Nacional propõe
padronizar as gravações para que sejam veiculadas com a mesma qualidade e
com alinhamento à mensagem empregadas na gravação dos programas
nacionais. Também destacou que os Estados devem ter a mesma reciprocidade
3
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no atendimento empresarial que recebem do Diretório Nacional e que os
Presidentes Regionais não têm atendido as metas e solicitações do PRP
Nacional. Solicitou empenho aos Regionais no envio das listas de contatos do
PRP Mulher e PRP Jovem dos Estados. Solicitou que todos administrem o partido
com seriedade, com profissionalismo e com real valorização das solicitações do
Diretório Nacional, O Presidente Ovasco Roma Altimari Resende encerrou a
reunião e passou a palavra ao Coaching Gilberto Moreira, que falou aos
presentes em palestra motivacional. Encerrada a palestra, a reunião foi
encerrada, lavrando-se a presente ata, assinada pelo Secretário Geral, Antonio
Arantes Neto, e pelo Presidente Nacional, Ovasco Roma Altimari Resende.
São José do Rio Preto/SP, fi? de dezembro de 2015.
4

/

1

OVASCO ROMA ALTIMA1RESNDE
Presidente
ANTONIO ARANTES NET
Secretário Geral

4

Rua Santo André, 534, Jardim

Europa, São José do Rio Preto/SP, CEP 15014-490
Telefax: 17-3234.2468 1 www.prp.org.br 1 e-mail , prpnacionalsrpterra. com . br
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eia você a diferença, você
pode, você é capaz. Somos todos agentes de
mudança", Este é o centro
da mensagem deixada pelo consultor
empresarial Gilberto Moreira em palestra motivacional proferida na sede do
Diretório Nacional do PRP, em São José
do Rio Preto/SP, dirigida aos presidentes
regionais durante encontro especial de
final de ano. A mensagem foi um "oxigênio", um impulso para renovar as forças para um ano que se anuncia cheio
de desafios

Gilberto lembrou a todos a importância de sermos atores nos movimentos de transformação e de estarmos
na vanguarda, neste novo estágio de
conhecimento catapultado pela revolução tecnológica, a qual exige de nós
uma postura diferenciada frente a essa
realidade social. "Esse é o processo de
mudança que requer um desenvolvimento de novas capacidades e potencialidades humanas. E nós, aqui do PRF
temos essa habilidade, pois somos um
partido que busca a felicidade como
bem maior. E pensar no ser humano, na
sua qualidade de vida, é um diferencial",
afirma o consultor do PRP,

gquIpa Perrffista

A proposta deixada por Gilberto
em sua mensagem é que hoje devemos pensar em rede, pensarmos coletivamente, cientes de que nossas ações
reverberam e contagiam, negativa ou
positivamente, outras pessoas. Essa
percepção é que nos possibilita galgar
um nível evolucionário maior, influenciando os parceiros, nos cercando de
pessoas em sintonia com nossas metas
e dessa forma, trabalhando em rede e
em conexão, e assim nos tornando a
mola propulsora que nos projeta rumo
ao alvo que buscamos atingir.
"Automotivação é o principal de
todos os requisitos nesse processo de
Revista Republicana - N' 27 1 Dezembro de 2015

transformação. E o momento de crise é
o nosso momento, o momento da mudança, enfatiza Gilberto,
Como também nos lembra o consultor, se predispor a tal desafio logicamente também exige muito de nós.
Por isso não só a necessidade de nossa
total integração e proatividade com as
metas que traçamos, mas também há
a necessidade de criarmos ambientes
dinâmicos que propiciam constantes situações de mudanças t o que pode fazer a diferença ante os imprevistos que
a volatividade de um ambiente político
pode causar.
Neste sentido, é preciso estarmos
ptivos
a sabermos ouvir, buscarmos
r
—_s adequados para melhor nos
prep rmos exatamente para aquelas situações que demandam melhores
habilidades e maior capacidade de lidar
com pessoas, processos, estruturas,
políticas, etc. Líderes, destaca Gilberto
Moreira, têm uma responsabilidade especifica: fazer com que tudo aconteça,
e que tanto os indivíduos, como os grupos numa organização tenham um papel de igual importância no processo.
È um sucesso que não se realiza por si
só, mas só encontra plena realização no
fazer coletivo, pela causa nobre como a
que o PRP abraça ao defender a Felici-

dade Interna Bruta (FIB).
Como John P. Kotter, professor da Harvard Business School, nas
diz em seu livro "O Coração da Mudança", hoje uma pessoa sozinha não
consegue eficazmente enfrentar a
mudança rápida e em grande escala. É
importante que se tenha uma equipe
de pessoas que estejam totalmente
comprometidas com a iniciativa da
mudança, que sejam respeitadas
dentro da organização e que tenham

poder e influência para impulsionar o
esforço da mudança em seus respectivos níveis hierárquicos.
As palavras de Kotter podem
ser aproveitadas também para a comunidade em que vivemos, nossa casa,
nossa rua, nosso bairro e, porque não,
para os planos que o PRP têm a partir
deste 2016, que visa à consolidação de
bases fortes, credenciais fundamentais
para uma projeção ainda maior quando
2018 chegar.

de uúberto Moreira para aNaconaí
eentíeeu da Msseo eao e oreS do PRP e em do eamhum
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Presidentes regionais do PRP participam de palestra em Rio
Preto/SP
Acervo Nciorrv PRP

No último final de semana, os presidentes regionais do PRP estiveram
reunidos na sede do partido, eia São José do Rio Preto/SP. para participar de
uma palestra motivacional ministrada pelo consultor Gilberto Moreira. a fim
de transmitir uma mensagem positiva, além de renovar as energias e ideias
para as eleições de 2016.
Na ocasião, os presidentes também participaram de um almoço de
confraterni7ação, marcando o encerramento do ciclo de atividades de 2015.

e;;;'
o.

1 AliPci repi ta 1 eunid
reatizado em Rio Prelo

..
seu rlomv e e-me
.—,soa que deseja udEcar
rIr rue.

wvrw pip o br To iv cair ai puviicadi

2

PíZP44

PARTIDO
REPUBLICANO
PROGRESSISTA

NOTA EXPLICATIVA
Empresa SODEXO PASS DO BRASIL
DESPESA: Trata-se de auxílio-alimentação devido aos empregados
celetistas em virtude de convenção coletiva de trabalho.
VINCULAÇÃO PARTIDÁRIA: auxílio-refeição pago a empregados
celetistas.
DOCUMENTAÇÃO: Anexa-se:
a) Convenção Coletiva de Trabalho que prevê a obrigação da concessão
de vale-alimentação em sua cláusula 39 e 39.1;
b) Extrato do site SODEXO que mostra os empregados beneficiários;
c) Amostra de cartões de alimentação de empregados.
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Recibo do Sacado
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Cedente
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM.
2938101455-8
S.A
Nosso Número
Sacado
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Valor do documento
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Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
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NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
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SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.
ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06455-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF
69.034.66810001 -56
Telefone

l/i0

1 __

Li

4.50869-9

Inscrição Municipal
e-mail
CPF/CNPJ

32.095.101I0001-80

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PR
Endereço
R ANDRE, 534

1

1 Nadou

15014-490

da Nota

874979

214Z.1 945.2001.2108399-T

Nome Tremador de Serviços

CEP

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE
SERVICOS E FATURA

JARDIM EUROPA

j

Coorplsoronto
1 UF

Cidade
SAO JOSE DO RIO PRETO

Isp

0-5051

ANDRE@PRRORGBR

1 Código Serviço

DesOiçuo do Serviço
ADMIMtSTRAÇÂO DE CONTRATOS

1 Al~ 1 Vidor Untado

171208215

2.00

11200

Votar Total
J1200

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
6 ALIMENTAÇÃO EMV
222000
TX ENTREGA 0.00\TX EMISSAO CARTAO 0.00\TX DISPON CREDITO 12.00\GESTAO COBR.ANCA 000
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153187 R$0.18
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÉNIO
Entr/Cred 2511212015
Nro Pedido.: 9462218115

o

Obeersaçôos

NÃO INCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO

elo tributos federais)

R$ 2.220,00

ISSON devido a; BARUERI-SP

IRRF

PISIPASEP

COFINS

CSLL

0,00

0,00

0,00

0,00

2.232,00

VALOR TOTAL DA NOTA
Formo Pagamento

1 Valor da Faturo R0
R$ 2232,00

F.W. N

023219

Valor por Extenso
dois mil duzentos e trinta e dois reais
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica do Serviços poderá ser confirmada
na página da Prefeitura de Barueri na Internei, no Endereço:
http:f/wwwbaruerisp.govbr/nfe

Código Aalentlridade

214Z.1 945.2001.2108399-T

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS
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CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO
2015/2016
Entre as partes, de um lado, representando a Categoria Profissional, o SINDICATO DOS EMPREGADOS DE
AGENTES AUTONOMOS DO COMERCIO E EM EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO, PERICIAS, INFORMQ,
cm base
E PESQUISAS E DE EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E REGIÃO,
territorial nos municípios de Adolfo, Altair, Álvares Florence, Aparecida d'Oeste, Bady Bassitt, Bálsamo, E rretos,
Bebedouro, Borborerna, Cajobi, Cardoso, Catanduva, Catíguá, Cedral, Colina, Colômbia, Cosmorama, Dir4e Rei
Dolcinópolís, Embaúba, Guaíra, Guapiaçu, Guaraci, Ibirá, Icém, Indiaporã, lrapuã, Itajobi, Jaborandi, Jaci, Josë
Bonifácio, Macedônia, Marinópolis, Mendonça, Mira Estrela, Mirassol, Mirassolândia, Monte Aprazível, Monte Azul
Paulista, Morro Agudo, Neves Paulista, Nipoã, Nova Aliança, Nova Granada, Novo Horizonte, Ohm pia, Onda Verde,
Orindiúva, Palestina, Palmares Paulista, Paraíso, Paranapuã, Paulo de Faria, Pedranópohs, Pirangi, Pontes Gestai,
Populina, Potirendaba, Rubinéia, Sales, Santa Albertina, Santa Clara d'Oeste, Santa Fé do Sul, Santa Rita do Passa
Quatro, Santa Rita d'Oeste, Santana da Ponte Pensa, São Francisco, São José do Rio Preto, Severínia, Tabapuã,
Taiaçu, Taiúva, Tanabi, Três Fronteiras, Turmalina, Uchoa, Urânia, Urupês, Viradouro e Vista Alegre do Alto, inscrito no
CNPJ/MF sob o n° 01.040.020/0001-59, Registro Sindical - Processo n° 46000.001264195-92, com sede na Rua Santo
Antônio, n° 151, Bairro: Vila Santo Antônio, São José do Rio Preto/SP, CEP 15014-430, neste ato representado por seu
Presidente, Sr. José Eduardo Cardoso; e de outro lado, representando a categoria econômica, de outro lado,
representando a categoria econômica e SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DE
ASSESSORAMENTO, PERICIAS, INFORMAÇÕES E PESQUISAS NO ESTADO DE SÃO PAULO - SESCON—SP,
inscrito no CNPJ/MF n° 62,638,168/0001-84, com endereço na Avenida Tiradentes, 960, Luz, São Paulo/SP, por seu
Diretor-Presidente; firmam entre si, com base nos Artigos 611 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho, a
presente CONVENÇÃO . COLETIVA DE TRABALHO, em conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
1 - BENEFICIÁRIOS
São beneficiários da presente Convenção Coletiva de Trabalho, todos os empregados em empresas de contabilidade
assessoramento, perícias, informações e pesquisas (1) contabilidade, na forma de organizações ou escritórios
individuais; (2) assessoramento perícias, informações e pesquisas: auditoria; cobrança; de seleção de pessoal;
promotoras de vendas e financiamento; correspondentes bancários; administradoras de cartões de crédito;
administração, participação e controle de empresas - holding; organização e métodos; consultorias em geral, em
economia, administração e outras; associações de classe não sindicais, clubes de lojistas, associações comerciais e
industriais; informações cadastrais - serviços de proteção ao crédito; bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e de
cereais; perícias, judiciais e sinistros; vistorias; assessoria técnica promocional na venda e colocação de seguros em
geral para segurados e seguradoras, assessoria técnica auxiliar às seguradoras e corretoras; análise de materiais e
equipamentos, controle de qualidade, controle de sondagens; assessoria em geral, técnica, gerencial, contábil,
econômica, burocrática, estatística; planejamento e desenvolvimento econômico; pesquisas de mercado e de opinião
pública; mapeamento, levantamento e aerofotogrametria; associações, organizações, institutos, fundações que realizam
pesquisas; leilões; mala-direta; traduções; logística, controle e administração de movimentação de containers e meios
de transporte; e demais, no âmbito das bases territoriais dos sindicatos profissionais convenentes, excetuados aqueles
com enquadramento sindical diferenciado.
2- DATA BASE
Fica mantido como data-base o dia primeiro de agosto.
3- CORREÇÃO SALARIAL
Os salários de Agosto de 2014, assim considerados aqueles resultantes da aplicação integral da norma coletiva de
2014, serão corrigidos, na data-base mediante obediência aos seguintes critérios:
3.1. Salários com valor mensal de até R$ 6.315,00 (seis mil trezentos e quinze reais), serão majorados em 9,81%
(nove inteiros e oitenta e um centésimos por cento);
3.2. Salários com valor mensal entre R$ 6.315,01 (seis mil trezentos e quinze reais e um centavo) e R$ 12.630,00 (doze
mil, seiscentos e trinta reais) serão majorados em 8,00% (oito inteiros por cento), acrescidos sempre de parcela fixa
igual a R$ 114,30 (cento e catorze reais e trinta centavos).
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3.3. Salários com valor superior a R$ 12.630,01 (doze mil seiscentos e trinta reais e um centavo) terá reajuste fixo de
R$ 1.124,70 (Um mil cento e vinte e quatro reais e setenta centavos).
3.4. Todos os reajustes espontâneos efetuados pelas empresas entre 1 1 de agosto de 2014 e 31 de julho de 2015
poderão ser compensados, excetuados aqueles provenientes de abonos salariais decorrentes de lei, término de
aprendizagem, promoções, transferência de cargo, função ou localidade, equiparação salarial e aumento
meritório.
3.5. - Respeitando-se os princípios de isonomia salarial e preservando-se condições mais benéficas, os salári_s dos
empregados admitidos após Agosto de 2014 serão reajustados com obediência aos seguintes critérios:
3.5.1. - Nos salários de empregados contratados para funções com paradigmas serão aplicados os mesmos
percentuais de correção salarial concedidos ao paradigma, até o limite do menor salário na função.
3.5.2. - Inexistindo paradigma, ou tendo a empresa sido constituída ou entrado em funcionamento após a última database, o salário de ingresso será reajustado mediante aplicação de 1112 (um doze avos) do percentual e parcela fixa
total estabelecidos no "caput" e itens 4.1 a 4.3 para cada mês trabalhado, conforme tabela abaixo:

SS

Mês/And

Salários até
R$6.315,00.

Salários entre R$ 6,315,01
eR$12.630,00

Salários acima de
R$ 12.630,00

Agosto/2014

9,81%

8,00% + R$ 114,30

R$ 1.124,70

Setembro/2014

8,99%

733% + R$ 104,78

R$ 1.030,98

Outubro/2014

8,18%

6,67% + R$ 95,25

R$ 937,25

Novembro/2014

7,36%

6,00% + R$ 85,73

R$ 843,53

Dezembro/2014

6,54%

5,33% + R$ 76,20

R$ 749,80

Janeiro/2015

5,72%

4,67% + R$ 66,68

R$ 656,08

Fevereiro/2015

4,91%

4,00% + R$ 57,15

R$ 562,35

Março/2015

409%

3,33% + R$ 47,63

R$ 468,63

Abril/2015

3,27%

2,67% + R$ 38,10

R$ 374,90

Maio/2015

2,45%

2,00%+R$28,58

R$281,18

Junho/2015

1,64%

1,33% + R$ 19,05

R$ 187,45

Julho/2015

0,82%

0,67% + R$ 9,53

R$ 93,73

4- PISO SALARIAL
Para os empregados abrangidos pela presente Convenção Coletiva, independentemente da idade, sujeitos a regime de
trabalho de tempo integral, ficam assegurados como pisos salariais os seguintes valores:
4.1. Para empregados contratados e que exerçam as funções de: "Office boy" - CBO 4122-05; Recepcionista - CBO
4221-05; Faxineiro - CBO 5143-20; Porteiro - CBO 5174-10; Auxiliar de Serviços Gerais - CBO 5143; Copeira - CIBO
5134-25; Vigia - CBO 5174-20; Atendente de Negócios - CBO 2532-25; Entrevistador de Pesquisa de Campo - CBO
4241-15; Atendente de Telemarketing - CBO's 4223-10 e 4223-15, o valor mensal correspondente a R$ 1.067,00 (um
mil e sessenta e sete reais).
4.2. Para as demais funções, o valor mensal corresponde a R$ 1.140,00 (um mil cento e quarenta reais).
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5- HORAS EXTRAS
As horas extraordinárias serão remuneradas com os adicionais seguintes, aplicáveis sobre o salário hora normal:
S.I. - 60% (sessenta por cento) para as duas primeiras no dia;
5.2. - 80% (oitenta por cento) para as excedentes de 2 (duas) diárias; e
5.3. - 100% (cem por cento) as prestadas aos domingos, feriados e dias já compensados.
6- ADICIONAL DE PERMANÊNCIA
Por triênio na mesma empresa, os empregados receberão por mês a importância de R$ 51,00 (cinquenta e um reais).
6.1. A contagem dos triênios inicia-se a partir de 01.02.81.
6.2. - O adicional será devido a partir do mês em que for completado o triênio, desde que isso ocorra até o dia 15; se
ocorrer após o dia 15 será devido a partir do mês seguinte.
6.3. - O valor do adicional será igual para todos independentemente do salário percebido e da data em que for
completado o triênio, devendo ser destacado no recibo de pagamento do empregado.
6.4. - A empresa que efetuar pagamento sob o mesmo título, com critério mais vantajoso para o empregado, fica
dispensada do cumprimento da obrigação aqui prevista.
7- SALÁRIO DO SUCESSOR
Admitido ou promovido empregado para função de outro dispensado sem justa causa, será garantido àquele salário
igual ao do empregado de menor salário na função, sem considerar vantagens pessoais.
5 - TELEATENDIMENTO/TELEMARKETING/CALL CENTER
Os empregados que exerçam atividades de teleatendimento, telemarketing ou cali center no qual a principal atividade é
conduzida via telefone e/ou rádio com utilização simultânea de terminais de computador, o tempo de trabalho em
efetiva atividade de teleatendimento/telemarketing/call center é de, no máximo, 06 (seis) horas diárias ou 36 (trinta e
seis) horas semanais, nele incluídas as pausas, sem prejuízo da remuneração.
9- COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO PREVIDENCIÁRIO
Ao empregado que conte, pelo menos, 18 (dezoito) meses de tempo de serviço na empresa e que esteja recebendo
auxílio-doença ou auxílio doença-acidentário da Previdência Social, será paga uma importância equivalente a 90%
(noventa por cento) da diferença entre o seu salário e o valor daquele auxilio, obedecendo as seguintes regras:
9.1. - O complemento será devido somente entre o 16 11 (décimo-sexto) e o 180 1 (centésimo octogésimo) dia de
afastamento;
9.2. - Terá como limite máximo a importância de R$ 1 .977,36 (um mil novecentos e setenta e sete reais e trinta e seis
centavos)
9.3. - O complemento será devido apenas uma vez em cada ano contratual.
10 -VALE QUINZENAL
As empresas adiantarão, quinzenal e automaticamente, até o dia 20 de cada mês, 40% (quarenta por cento) do salário
mensal do empregado.
10.1. - Na hipótese do empregado não pretender receber o adiantamento previsto no "caput", deverá manifestar sua
vontade por escrito.
10.2. - Na hipótese das empresas fornecerem adiantamentos em espécie, por si ou através de convênios, tais como
supermercados, cooperativas etc., poderão considerar as importâncias por elas assim despendidas como
adiantamentos, deduzindo seus valores da percentagem prevista no caput.
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11 - GRATIFICAÇÃO POR APOSENTADORIA
O empregado que conte, no mínimo, 8 (oito) anos de tempo de serviço na mesma empresa receberá, por ocasião de
sua aposentadoria, uma gratificação de valor correspondente a 150% (cento e cinquenta por cento) de seu último
salário, desde que, o empregado comunique sua aposentadoria ao empregador no prazo máximo de 90 (noventa) dias
do deferimento.
1M1

E1E1O

11.1 As empresas efetuarão o pagamento da gratificação na folha de pagamento de salário do mês subseqüe te ao / 22 2
comunicado do empregado.
/
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12 ESTABILIDADE PROVISÓRIA DA GESTANTE
À empregada gestante é assegurada estabilidade provisória, salvo se por motivo de justa causa para demissão, desde
o início da gestação até 5 (cinco) meses após o parto.
13 - ESTABILIDADE AO AFASTADO PELA PREVIDÊNCIA
Ao empregado afastado pela Previdência Social por motivo de auxílio-doença fica assegurada estabilidade provisória,
salvo se contratado a título experimental ou por motivo de justa causa para a demissão, pelo período em que ficou sob
custódia da Previdência, limitado ao máximo de 60 (sessenta) dias.
14 . ESTABILIDADE PRÉ-APOSENTADORIA
Ao empregado que conte, no mínimo, 5 (cinco) anos de tempo de serviço na empresa e que se encontre dentro do
prazo inferior a 1 (um) ano para completar o período exigido pela Previdência Social, para requerer aposentadoria por
tempo de serviço ou por idade, fica assegurada estabilidade provisória por esse período.
15- REEMBOLSO CRECHE
As empresas reembolsarão às suas empregadas mães, para cada filho pelo período de 1 (um) ano a contar do retorno
da licença maternidade, a importância mensal de até R$ 271,56 (duzentos e setenta e um reais e cinquenta e seis),
condicionado o reembolso à comprovação das despesas com o internamento em creches ou instituições análogas de
sua livre escolha.
15.1. - Será concedido o benefício, na formado 'caput', aos empregados do sexo masculino que detenham a guarda do
filho, independentemente do estado civil.
15.2. O benefício previsto no "caput" será igualmente devido na hipótese do beneficiário do direito preferir a
contratação de empregada doméstica para a guarda da prole, condicionado o reembolso à comprovação do registro do
contrato de trabalho de sua empregada como "babá" ou "pajem" e à apresentação do respectivo recibo mensal de
pagamento.
15.3. - Quando o nascimento da criança for anterior à data de contratação da empregada, o reembolso será devido até
a criança completar 1 (um) ano de idade.
16 - INDENIZAÇÃO PECULIAR
Ao empregado com mais de 45 (quarenta e cinco) anos de idade e que conte mais de 5 (cinco) anos de tempo de
serviço na empresa, se dispensado sem justa causa, será paga uma indenização correspondente a 100% (cem por
cento) de seu salário, a ser satisfeita juntamente com as demais verbas rescisórias.
17- INÍCIO DE GOZO DE FÉRIAS
O início das férias, individuais ou coletivas, não poderá coincidir com sábados, domingos, feriados ou dias já
compensados.
18 . ESTABILIDADE DO ALISTADO NO SERVIÇO MILITAR
Ao empregado em idade de prestação de serviço militar, desde que conte, no mínimo 12 (doze) meses de tempo de
serviço na empresa, fica assegurada estabilidade provisória desde o alistamento até 30 (trinta) dias após o término do
compromisso.
19 . UNIFORMES E ROUPAS PROFISSIONAIS

Quando exigidos ou necessários, os uniformes ou roupas profissionais serão fornecidos gratuitamente aos empregados.

20 EMPREGADO ESTUDANTE
Ao empregado estudante, menor de 18 (dezoito) anos, sujeito ao regime de trabalho de tempo integral, será permitida a
saída antecipada de 2 (duas) horas ao final do expediente, em dias de provas escolares, condicionada à prévia
comunicação à empresa e posterior comprovação por atestado fornecido pela escola,
so asc1
21 - REFLEXO DAS HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO
1
A média das horas extras habituais e do adicional noturno refletirá no pagamento das férias, gratificação nalina e/
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descanso semanal remunerado.
f
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22 - COMPROVANTES DE PAGAMENTOS E CONTRATOS
As empresas deverão fornecer aos seus empregados comprovantes dos pagamentos que lhes façam, contendo sua
identificação e a do empregado, das parcelas pagas e dos descontos efetuados, bem como a parcela relativa ao FGTS,
além de cópia do contrato de trabalho, mesmo de experiência, quando houver.

23- AVISO DE DISPENSA
A dispensa de empregado deverá ser participada por escrito, qualquer que seja o motivo, sob pena de gerar presunção
absoluta de dispensa imotivada.
24 . CARTA DE REFERÊNCIA
As empresas, nas demissões de empregado sem justa causa e em pedido de demissão, quando solicitadas, se obrigam
a entregar carta de referências ao empregado.
25 - VALE TRANSPORTE
Em cumprimento às disposições da Lei n° 7.418, de 16 de dezembro de 1985, com a redação alterada pela Lei n°
7,619, de 30 de setembro de 1987, regulamentada pelo Decreto n° 95.247, de 16 de novembro de 1987, fica
estabelecido que, a critério de cada empresa, a concessão aos empregados do valor correspondente ao Vale
Transporte poderá ser feita através do pagamento quinzenal antecipado em dinheiro, até o último dia da quinzena
anterior àquela a que os vales se referirem. Nesse caso fica estabelecido o limite máximo de 2,5% (dois inteiros e
cinqüenta centésimos por cento) de desconto nos salários dos empregados a titulo de Vale Transporte. Na hipótese de
elevação de tarifas, as empresas obrigam-se a complementar a diferença por ocasião do pagamento seguinte.
25.1. - Em caso de ser utilizado o fornecimento do Vale Transporte através de passes fornecidos pelas empresas
concessionárias, permanecerá o limite de desconto em 6% (seis por cento).
26 - AUXILIO FUNERAL
Ocorrendo falecimento de empregado ou de seu cônjuge ou de seu filho (a) que comprovadamente sejam dependentes
econômicos do empregado, ainda que o vinculo empregatício esteja suspenso ou interrompido, desde que conte mais
de 3 (três) anos no emprego, a empresa concederá a seus dependentes previdenciários ou, na falta destes, a seus
herdeiros, indenização correspondente a 100% (cem por cento) do seu salário mensal vigente à época do óbito.
26.1. - A indenização não será devida se a empresa mantiver contrato de seguro de vida em favor do empregado, com
pelo menos as garantias mínimas prevista nesta norma coletiva.
27 - CARTEIRA DE TRABALHO
A CTPS recebida para anotação deverá ser devolvida ao empregado no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.
28 - ADICIONAL NOTURNO
O trabalho noturno receberá adicional de 30% (trinta por cento) em relação ao trabalho diurno, sem prejuízo da redução
horária estabelecida em lei.
29 - JORNADA DO DIGITADOR
Ao empregado que exerça exclusivamente a função de digitador, fica assegurada jornada diária de trabalho não
excedente a 6 (seis) horas, sendo que destas, apenas 5 (cinco) horas no trabalho de entrada de dados.

30 PAGAMENTO ATRAVÉS DE BANCOS
Sempre que os salários forem pagos através de bancos, será assegurado aos empregados intervalo remunerado
durante sua jornada de trabalho para permitir o recebimento. O empregado terá, igualmente, tempo livre remunerado
suficiente para o recebimento do PIS, benefícios previdenciários e levantamento de FGTS.
301. - O intervalo mencionado no "caput" não poderá coincidir com aquele destinado a repouso e alimentação. waL&i
1
31 - AVISO PRÉVIO PROPORCIONAL
Na forma estabelecida na Lei 12.506/11, os empregados terão direito a 30 (trinta) dias de aviso prévio até urh ano
serviço na mesma empresa; sendo acrescidos 3 (três) dias por ano de serviço prestado na mesma empresa, até
máximo de 60 (sessenta) dias, perfazendo um total de até 90 (noventa) dias.
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31.1. O acréscimo de 3 (três) dias por ano de serviço prestados na mesma empresa previsto no caput da presente

clausula não se aplica a pedido de demissão, que será sempre de 30 (trinta) dias, independentemente do tempo de
serviço na mesma empresa, mantendo os termos estabelecidos no Artigo 487 da CLT.
31.2. As empresas que concederem o aviso prévio na forma trabalhada deverão observar o limite máximo por 30 (trinta)
dias de trabalho, com as reduções legais, independentemente do tempo de serviço do empregado na mesma empresa,
isto é, os dias excedentes de aviso prévio proporcional além de 30 dias serão sempre indenizados.
32 - LICENÇA MATERNIDADE PARA MÃE ADOTANTE
De acordo com a Lei n° 12.010 de 03108/2009, que alterou o Artigo 392-A da CU, fica garantida, licença de 120 dias
em caso de adoção ou guarda judicial de criança em qualquer faixa etária.
33- EMPREGADO SEM REGISTRO
Nos termos da lei, todo e qualquer empregado deverá ser registrado a partir do 1 1 (primeiro) dia no emprego, sob pena
do empregador pagar ao empregado uma multa em valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) de seu próprio salário por
dia sem registro, limitada a um salário mensal.
34- AUSÊNCIAS LEGAIS
Os empregados poderão se ausentar do serviço, sem prejuízo de seus salários e sem necessidade de compensação,
nos seguintes casos:
34.1 - Até 2 (dois) dias úteis consecutivos, em caso de falecimento de cônjuge, ascendente, descendente, sogra,
sogro, madrasta, padrasto, irmãos ou pessoa que declaradamente viva sob sua dependência econômica;
34.2 - Até 3 (três) dias úteis em virtude de casamento;
34.3 - Até 24 (vinte e quatro) horas por semestre, a fim de acompanhar esposa grávida ao médico, levar filho menor ao
médico ou pais idosos, condicionada a falta à comprovação através de competente atestado médico, ou, sem limite de
idade, se o filho for inválido ou deficiente mental.
35 - COMPENSAÇÃO DE HORÁRIO DE TRABALHO
A compensação da duração diária do trabalho, obedecidos os preceitos legais e ressalvada a situação dos menores,
fica autorizada, atendidas as seguintes regras:
35.1 - Manifestação de vontade por escrito, por parte do empregado, em instrumento individual ou plúrimo, do qual
conste o horário normal e o compensável;
35.2 - Não estarão sujeitas a acréscimo salarial as ho as acrescidas em um ou mais dias da semana, com
correspondente redução em um ou outros dias, sem que seja excedido o horário contratual da semana; as horas
trabalhadas excedentes desse horário ficarão sujeitas aos adicionais previstos na cláusula específica desta norma
coletiva acerca das horas extras e seus adicionais; e
35.3 - As empresas poderão compensar os "dias-pontes" entre feriados e domingos, no máximo, 2 (duas) horas diárias.
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35.4— Fica autorizada a compensação das horas excedentes, até o limite máximo de duas horas diárias, para utilização
pelo empregado no período de 60 (sessenta) dias a partir da quinzena (dias 15 ou 30 de cada mês) da ocorrência.
Excedendo esse prazo a empresa deverá remunerar as horas acumuladas, com o adicional previsto na cláusula de
horas-extras da presente Convenção Coletiva, no primeiro pagamento salarial subseqüente ao vencimento.
36— MULTA DO FGTS
Fica garantida a muita prevista no Parágrafo 1 11 do Artigo 18 da Lei 8.036190, sobre a totalidade dos depósitos do FGTSJ(
aos empregados imotivadamente dispensados do serviço após sua aposentadoria perante a Previdência Socia iesd
que permaneça trabalhando para a mesma empresa sem solução de continuidade.
37- CLÁUSULAS MAIS BENÉFICAS
As cláusulas mais benéficas de acordos anteriormente firmados diretamente entre o sindicato profissional e as
empresas, também serão consideradas, no âmbito exclusivo dessas empresas, sobre as ora acordadas, aplicando-se
na data-base, sobre os valores nelas fixados o mesmo índice previsto na cláusula de correção salarial retro.
37.1 - A presente cláusula não se aplica às empresas que venham estabelecer acordo coletivo diretamente com o
sindicato profissional a partir de 01 de Agosto de 2014,
38 - DIVULGAÇÃO DO ACORDO
As empresas afixarão em quadro de avisos, em local bem visível aos empregados, cópia da presente Convenção,
mantendo-a pelo período mínimo de 60 (sessenta) dias, a contar de seu registro.
39 - AUXILIO REFEIÇÃO OU ALIMENTAÇÃO
As empresas fornecerão aos seus empregados, mensalmente, em número idêntico ao dos dias a serem trabalhados no
mês, tíquetes de auxilio refeição ou alimentação com valor facial unitário de, no mínimo, R$ 16,80 (dezesseis reais e
oitenta centavos).
39.1. Os tíquetes deverão ser fornecidos até o último dia útil do mês imediatamente anterior àquele ao qual se refere o

benefício, compensando-se no mês subseqüente as eventuais interrupções e suspensões do contrato de trabalho
havidas no mês de incidência do benefício.
39.2 - As empresas que já fornecem auxílio alimentação ou refe ição em valores iguais ou superiores ao estipulado no
caput deverão continuar fornecendo o benefício da maneira, valor e modo praticados, inclusive para os novos
empregados que vierem a ser admitidos após a assinatura da presente Convenção Coletiva.
39.3 - É facultado as empresas, em substituição da entrega dos tíquetes, fornecer alimentação diretamente ao
empregado, em seu próprio refeitório, observado o disposto na Lei 6.321/76, de seus respectivos Decretos, das
Portarias 19312006 e 66/2006 do MTE e das Normas Regulamentadoras - NR 24.3 e NR 24.4 do MTE, no que tange à
cozinha e refeitório, independentemente do número de empregados que a empresa possua.
39.4.- A participação do empregado no custeio do programa de alimentação, a partir de 1° de Agosto de 2015, não
poderá ser superior a 10% (dez por cento) e a participação das empresas não poderá ser inferior a R$ 16,80 (dezesseis
reais e oitenta centavos) por dia de efetivo trabalho.
39.5 - As empresas que concederem valor mínimo do benefício de R$ 16,80 (dezesseis reais e oitenta centavos) não
poderão efetuar qualquer desconto de seus empregados no custeio do programa de alimentação, tendo em vista o
estabelecido no parágrafo anterior.
39.6 - Respeitadas as disposições constantes desta cláusula, o fornecimento do benefício de auxilio refeição ou de
auxilio alimentação não é cumulativo com vantagens já concedidas pelas empresas e em qualquer das modalidades
não terá natureza salarial, nem se integrará na remuneração do empregado, nos termos da Lei n° 6.321/76, de 14 de
Abril de 1976.
40- HOMOLOGACOES
As empresas representadas pelo Sindicato Patronal celebrarão as homologações das rescisões dos contratos de
trabalho de seus empregados, preferencialmente, nas Sedes e Sub-sedes dos Sindicatos Profissionais ora acordantes.
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41.1 - As empresas deverão entregar ao Sindicato Profissional que represente seus empregados, até 02 (dois) dias
antes da data designada para o termo homologatório, os documentos necessários, mediante protocolo.
40.2 - Fica resguardada a prerrogativa legal de, alternativamente, ao disposto nesta cláusula, as empresas efetuarem
as homologações no órgão regional do Ministério do Trabalho.
41.3 - Para o cumprimento desta clausula e parágrafos, serão observados os prazos previstos na Lei 7.855, de 989.
FIZ

41.4 - Os empregadores ficam obrigados a reembolsar aos empregados as despesas por estes feitas com refepo n
forma da cláusula 39a retro, e transporte, quando a homologação ou quitação da rescisão contratual se realizar em
município distinto daquele da contratação ou da prestação dos serviços.

40.5 - O Sindicato Profissional somente poderá exigir das empresas os seguintes documentos para homologação de
rescisão de empregados: 1-Termo de rescisão contratual (5 vias); 2- Formulário do Seguro Desemprego; 3- Carteira de
Trabalho e Previdência Social atualizada (apenas na data da homologação); 4- Cópia do livro ou ficha do registro do
empregado atualizada; 5- GRRF (multa 50%) devidamente depositada (apenas no ato da homologação); 6Demonstrativo de recolhimento FGTS rescisório; 7- Extrato analítico recente e atualizado do FGTS; 8- Dois últimos
recolhimentos do FGTS da empresa; 9- Carta de preposto, procuração ou contrato social; 10- 02 (duas) vias do aviso
prévio; 11- Exame médico demissional (apenas no ato da homologação); 12- Print da chave de identificação da
conectividade social; 13- Pagamento em dinheiro, depósito bancário à vista, transferência eletrônica disponível ou
cheque administrativo; 14- Prova de recolhimentos das contribuições sindicais do empregado homologando, caso esta
não tenha sido detectada nos arquivos do Sindicato dos Empregados; 15- Prova do recolhimento da contribuição
sindical patronal relativas aos últimos cinco anos, exceto para os casos de entidades sem fins lucrativos e paras as
empresas regularmente optantes do Simples Nacional, a que se refere a Lei Complementar n° 123/2006 e alterações
posteriores.
41 - APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL
Para a realização de cursos que venham a contribuir para seu desenvolvimento profissional e, ao mesmo tempo,
também sejam de interesse do empregador, os empregados poderão se ausentar do serviço por até 18 (dezoito) horas
anuais, que serão consideradas, para todos os efeitos, como de trabalho.
41.1 - A utilização das horas previstas no "caput" depende de prévia e expressa autorização do empregador e posterior
comprovação da freqüência do empregado.
42— CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DO SINDICATO DOS EMPREGADOS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E REGIÃO
De acordo com o deliberado na Assembleia de Trabalhadores e em conformidade com a alínea "e" do Artigo 513 da
CU, as empresas deverão descontar de seus empregados, a título de Contribuição Assistencial, a importância de 1,5%
(um inteiro e cinquenta centésimos por cento) ao mês, exceto no mês de Março, onde já ocorre a Contribuição
Sindical, devendo ser recolhida até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao desconto, em favor dos sindicatos
profissionais.
42.1 O não recolhimento nos prazos acarretará a cobrança de multa de 10% (dez por cento) do montante, além de
mora de 1% (um por cento)e 20% (vinte por cento) de honorários em caso de cobrança judicial.
42.2 - Vinte dias após o recolhimento as empresas remeterão aos sindicatos a cópia da guia de recolhimento
juntamente com a relação de empregados que deram motivação aos descontos.
42.3 - Fica garantido o direito de oposição através de notificação escrita e individualizada, assinada pelo trabalhador, ao
Sindicato.
43—DE FRANCA
44 - DE RIBEIRÃO PRETO E REGIÃO
45 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL.
Para manutenção e ampliação dos serviços prestados pelo sindicato patronal, as empresas por ele aqui representadas
ficam obrigadas a lhe pagar, através de recolhimento que deverá ser feito por meio de guias apropriadas por ele
fornecidas, até o dia 26 de Outubro de 2015 os valores constantes da tabela abaixo:
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FAIXAS
A
B
C

RECEITA BRUTA DO ANO DE 2014
Até R$ 145,200,00
De R$ 145.20001 até R$ 68.057.424,04
Acima de R$ 68.057.424,05

ALÍQUOTA
Isento
0080%
R$ 54.445,94

45.1. Em caso de atraso no pagamento, haverá a incidência de multa correspondente a 0,33% (trinta e três
ao dia, não excedendo a percentagem de 10% (dez por cento) do valor total a ser recolhido, atualizado c
variação da TR (Taxa Referencial), ou outro índice que a venha substituir da data do inadimplemento at
efetivo pagamento e juros de mora na base de 1% (um por cento) ao mês.
45.2. A empresa que tiver recolhido a contribuição confederativa referente ao exercício de 2015, estabelecida pela
Assembleia Geral do Sindicato Patronal convenente, fica dispensada do recolhimento desta contribuição.
46—ESTABILIDADE APÓS O RETORNO DAS FÉRIAS
Fica assegurado a todos os empregados estabilidade provisória no emprego após o retorno de suas férias, por igual
prazo dos dias de descanso.
47—EXTENSÃO DO DIREITO A FÉRIAS
Os empregados demissionários com menos de 01 (um) ano de serviço farão jus ao recebimento de férias proporcionais
a razão de 1112 (um doze avos) por mês ou fração igual ou superior a 15 dias.
48—SEGURO DE VIDA
As empresas manterão seguro de vida e acidentes pessoais em favor de seus empregados, e na renovação do contrato
de seguro, com valor de indenização igual a, pelo menos, R$ 12.74895 (doze mil, setecentos e quarenta e oito reais e
noventa e cinco centavos) em caso de morte ou invalidez total permanente.
48.1. A eventual co-participação do empregado no pagamento do prêmio do seguro não poderá exceder a 50%
(cinquenta por cento) do valor deste e somente poderá ser adotada mediante prévia e expressa autorização do
trabalhador.
48.2. As empresas ficarão dispensadas da obrigatoriedade da contratação do seguro relativamente aos empregados
que não autorizem o desconto previsto no Parágrafo imediatamente anterior.
48.3. As empresas ficarão igualmente dispensadas da contratação do seguro de vida previsto no 'caput," relativamente,
aos empregados cuja cobertura seja recusada por, no mínimo, 03 (três) seguradoras, devendo, neste caso, ser firmado
acordo que cubra os sinistros mencionados no 'caput" apenas em decorrência de acidente.

IS

48.4. As empresas constituídas após Agosto de 2014, que ainda não possuam seguro em favor dos empregados, na
forma do previsto nesta cláusula, deverão implementá-lo no prazo máximo de 4 (quatro) meses, a contar da data-base
1° de Agosto de 2015,
48.5. Ficam mantidas as condições mais favoráveis aos empregados eventualmente existentes no âmbito de cada
empresa.
49—PONTO ELETRÔNICO
Com base no disposto no Artigo 1 1 da Portaria MTE 373111, para as empresas obrigadas na adoção do Registro
Eletrônico do Ponto -SREP, instituído pela Portaria MTE 1,510/09, em razão do impacto ambiental negativo da emissão
de comprovantes a cada entrada/saída, fica facultada a substituição da impressão do comprovante do trabalhador pelo
relatório mensal de marcação de ponto, devendo, obrigatoriamente, ser entregue uma cópia ao trabalhador e a outra
cópia impressa que ficará com a empresa, após conferência e assinatura do trabalhador.
50 - IGUALDADE SALARIAL
As empresas deverão assegurar a igualdade de tratamento salarial, independentemente de discriminação em razão do
sexo, raça, idade, nacionalidade, estado civil ou opção sexual.

lo
51 - DISPENSA DO AVISO PRÉVIO

O empregado despedido ficará dispensado do cumprimento do aviso prévio, quando comprovar a obtenção de novo
emprego, valendo o último dia efetivamente trabalhado para cálculo de todas as verbas rescisórias.
51.1. As empresas terão o prazo de 10 (dez) dias para pagamento das verbas rescisórias a partir da solicitação da
dispensa do cumprimento do aviso prévio. O prazo para pagamento das verbas rescisórias, anteriormente esta
gQ p ayc
deverá prevalecer se inferior a 10 (dez) dias da solicitação da dispensa do cumprimento do aviso prévio.
/228
52- RECONHECIMENTO DOS DIREITOS PARA OS EMPREGADOS EM UNIÃO HOMOAFETIVA 1 o
Fica assegurada aos empregados em união homoafetiva, a garantia de todos os direitos previstos no presente
instrumento, de forma a facilitar o resguardo dos interesses de seus companheiros (as) e dependentes habilitados
perante a Previdência Social.
52.1. A relação homoafetiva estável dar-se-á a partir do reconhecimento pela Previdência Social, consoante disciplinam
o Artigo 52 Parágrafo 41 da Instrução Normativa INSS/DC n°20/07 de 1111012007, e a Instrução Normativa INSS/DC n°
24 de 07/0612000, e alterações posteriores.
53- PAGAMENTO DE DIFERENÇAS
Eventuais diferenças salariais e de benefícios, decorrentes da presente Convenção Coletiva, poderão ser pagas pelas
empresas até o 51 (quinto) dia útil de Novembro de 2015.
54- CLÁUSULA PENAL
Pelo não cumprimento da presente Convenção, as empresas pagarão multa correspondente a 5% (cinco por cento) do
piso salarial vigente, em favor da parte prejudicada, exceção feita às cláusulas que estabelecem penalidades especiais.
55- VIGÊNCIA
A presente Convenção Coletiva vigerá de 1 1 de Agosto de 2015 até 31 de Julho de 2016,
E assim, por estarem plenamente de acordo, firmam o presente para que produza seus legais e jurídicos efeitos.
São Paulo/SP, 18 de Setembro de 2015.
SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E DAS EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO,
PERÍCIAS, INFORMAÇÕES E PESQUISAS NO ESTADO DE SÃO PAULO.
Sérgio Approbato Machado Júnior
Presidente
Sérgio Sznifer
OAB!SP 92.441
SINDICATO DOS EMPREGADOS DE AGENTES AUTÔNOMOS DO COMÉRCIO E EM EMPRESAS DE
ASSESSORAMENTO, PERÍCIAS, INFORMAÇÕES E PESQUISAS E DE EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E REGIÃO.
José Eduardo Cardoso
Presidente
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SR. CORRETOR, FAVOR ANEXAR ESTA PARTE NA PROPOSTA (VIA SEGURADORA) ANTES DA QUITAÇÃO
Produto: Automais 0CM On-Line
NR. PROPOSTA (LOCAL): 31414330784731479
NR. PROPOSTA SERVER:
VIGÊNCIA: 2010312015 a 20103/2016
SEGURADO: PARTIDO R. PROGRESSISTA
CPFICNPJ: 32.095.101/0001-80
NR FCA: 30001536526944793
VALOR (R$): 1.066,69
VENCIMENTO: 2510312015
CORRETOR: 30784- MGC AMCARSEG RIO PRETO CORRETA
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/03/201516:01:18

Local de Pagamento

Vencimento

1RI

Até o vencimento pagável em qualquer banco,

2510312015

Rencíc'rdoo
Data do Documento

5/0312015
do Banco

':1

Agência Código Beocicrano

IAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 61.074.175/0001-38
Núr,sro do Documento

Espécie Oc.

1912-71105521-6
Aceito

Doto Processamento

Nosso Número

300015365269447931 AS

N

1810312015

Crteim

Quantsdade

Valor

30001536526944793
Valor do Documento
-1.066.69

lispúcio

I8-019

R$

InsairçOes: (Testo de responsabilidade do beneticiríria)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO NÃO SERÁ ACEITO O PAGAMENTO EM AGÊNCIA BANCARIA;
A PARCELA DO SEGURO NÃO SERÁ QUITADA ATRAVÉS DE DOC OU DEPÓSITO;
SR. CAIXA, NÃO RECEBER ESTE DOCUMENTO SE O MESMO APRESENTAR RASURA E/OU SE O
VALOR ESTIVER GRAFADO A MÃO;
ESTA FICHA DE COMPENSAÇÃO PODERÁ SER UTILIZADA SOMENTE PARA O PAGAMENTO DA
PROPOSTA NÚMERO; 31414330784731479.

0,00
1-) Outras Deduções
000
(+) Mora / Multa

000
('1-) Outros Acmtsc oitos
0.00
Valor Cobrâdo
1.066,69

CNPJ/CPF: 32.095.101/0001-80

Pagador

PARTIDO R. PROGRESSISTA
RUA SANTO ANDRÉ, 534
CEP: 15014-490

SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Autenticagdo Mecânica

MAPFRE

1 001-9 1 o01948Ea1 q nnnn.1u9 qAA 7291flR 7Rflflflfl1flRfi4

Local de Pagamento
Até o

Vencimento

vencimento pagável em qualquer banco.

2510312015

Beneficiário

AgúnciaCúdigo Itemieticrúmio

NIAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. Data do Documento

61.074.17510001-38

Número do Documento

Enpúcic Doe.

18103/20 15

300015365269447931 AS

Uso do lIança

Caetano

1

Espécie

18-019

1912-7/105521-6
Aceite

Data Poseesnamento

Nosso Número

N

1810312015

Quantidade

Valor

30001536526944793
Valor do Documento
1.066,69

R$

InstruçOes ('lesto de responsabilidade do beneticidrio)

Is

0'

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO NÃO SERÁ ACEITO O PAGAMENTO EM AGÊNCIA BANCÁRIA;
A PARCELA DO SEGURO NÃO SERÁ QUITADA ATRAVÉS DE DOC OU DEPÓSITO; outnis Deduçites
(-1
SR. CAIXA, NÃO RECEBER ESTE DOCUMENTO SE O MESMO APRESENTAR RASURA
E/OU SE O VALOR ESTIVER GRAFADO A MÃO;
() M°'° / Multa
ESTA FICHA DE COMPENSAÇÃO PODERÁ SER UTILIZADA SOMENTE PARA O
PAGAMENTO DA PROPOSTA NÚMERO: 31414330784731479.
(+) Outros Acréscimos

0,00
0.00

0,00

Valor Cobrado
1

PARTIDO R. PROGRESSISTA
RUA SANTO ANDRÉ, 534
CEP: 15014-490

SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Ficha dc Compcnsaçao

Codificação Mapfre 3078431414330784731479

.066,69

CNPJ/CPF: 32.095.191/0901-80

Pagador

Autenticação Mecânica / Ficha de Compcnsaçdo -

. .

. -.

0525252-1
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3PARTIDO R. PROGRESSISTA 0100001

Esta proposta devera ser entregue na sua sucursal ate o dia 27/03/2015 as 17.30 hs
*

MAPFHE

Proposta do Seguro Automais GoId On-Lino - 204

SE0UR0

CNPJ: 61.074.17510001-38
Dados do Seguro
Proposta: 31414330784731479
KR da Apólice: Kit Convencional

Versão de cálculo: 1821501-1
Vigência: das 24 horas do dia 2010312015 até às 24 horas do dia 2010312016
Datada Proposta: 1810312015

Tipo Cálculo: Anual
Tipo Pessoa: Juridica

Dados do Segurado! Correspondência
Nome do Segurado: PARTIDO R. PROGRESSISTA

Tipo Pessoa: Jurldica CPF/CGC: 32.095.10110001-80

E-mail:

Tel. Celular: (17) -32335221
Pais de Residência: BRASIL

Tel. Res.: (17) -33081750

Tel. Com.:

Tel. Outros:

Atividade Econômica: Outras atividades de serviços
pessoais, não especificadas anteriormente
N°: 534
Compl:
Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO
UF: SP
CEP: 15014490

Banco de Maior Relacionamento: 000 - Não Informado
Endereço: Rua Santo André
Bairro: Jardim Europa
Dados do Veículo

NroJtem: 1

1
43C4PFA13137ET73521 5
Veículo: 20; 26; 2 FT182010 FIAT - FREEMONT 2.4 16v(AT)(71u9.) Gas. 4p
Ano Fabricação / Ano Modelo: 2013 12014
0Km: Não
Odômetro: O Chassi Remarcado: Não
Valor da Nota Fiscal: 0,00
Nível Blindagem:
Qtde.Passagelros: 7
Chassi: 3c4pfabb7e1:735215
Placa: FQA8482
Renavam:
Certificado de Propriedade:
Alienação a favor:
Nro. Vist.:
Nro. Nota Fiscal.:
Data de Saída da Concessionária: 2010312014
Tipo Seguro: Ren. Mapfre Seguros sem sinistro
Renova Próprio Corretor: Sim
Classe de Bónus: Classe 1
Uso: 1 - Particular
Categoria Tarifária: 11 - Passeio Importado
Tipo isenção Imposto: 4 - Sem Isenção
Modalidade: Valor de Mercado Referenciado
Fator de Ajuste: 105%
Tabelado Referência: FIPE (www.flpe.org.br ) (001365-0)
Tabela Substituta: Molicar - Revista do Carro
Seguradora Anterior: 6238- MAPFRE SEGUROS Nr. da Apólice Anterior: 6051011578531
Nr. Item: 1 Código da Coligada: Finai Vigência Apólice Anterior: 2010312015
Ci - Controle de Identificação: 6230LG5Y0M38Z1
O veículo segurado é o mesmo da apólice anterior a ser renovada? Sim
Na Renovação da presente proposta, foram Incluídas uma das coberturas opcionais, que não foram contratadas na apólice
anterior? Não

o
Nro. Processo Susop 15414.10032612004-83

Tipo de Pessoa: Juridica

SubProduto: AutoMais Goid On-Line

VISTORIA PRÉVIA DISPENSADA
Codificação Mapfre 3076431414330784731479
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Perfil do Principal Condutor! Perfil Complementar
- Nome do Principal Condutor: - ovasco rema aitlmarl resende
CPF: 025.938.178-01
- CEP do local onde o veículo pernoita: - 15014-490
UF: SI'
Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO
- Data de Nascimento do Principal Condutor: - 3110711961
- Sexo do Principal Condutor 1 - Masculino
- Estado Civil do Principal Condutor 2 - Casado ou reside há pelo menos dois anos com companheiro (a)
- Tempo de Habilitação do Principal Condutor: 11 - Acima de 10 anos
- Veículo é de uso exclusivo de um único condutor: 2 - Não
- O Principal Condutor reside com pessoa(s) menor(es) de 26 anos que possa
(m) utilizar o veículo segurado no MÁXIMO 2 DIAS na semana?: 2 Não
- O Principal Condutor possui filtro(s) ou funcionário(s), não residente(s), menor(es) de 26 anos que possa
(m) utilizar o veículo segurado no MÁXIMO 2 Dias ria semana?: 2 - Não
- Veículo segurado é utilizado mais que dois dias da semana, para visitar clientes e/ou fornecedores ou prestar serviços
próprios e/ou a terceiros?: 2 - Não
- Qual período o veículo segurado fica guardado em Garagem/Estacionamento?: 4- Nenhum
- Profissão que exerce o principal condutor: 1259 - Diretor, superintendente, gerente
- Quantidade de veículos na Residência: 1 - Até 2
- Veículo esta Alienado ou com Leasing: 1 - Sim
- O veículo a ser segurado já possui dispositivo anti-furto, rastreador, bloqueador ou localizador instalado?: 1 - Sim
- Dispositivo Anti-Furto Comum: 11 -OUTROS
- Relação do Segurado como Proprietário Legal do Veículo: 10 - Próprio; proprietário ou sócio
Coberturas
Casco - Colisão, Incêndio, Roubo e Furto
RCF - Danos Materiais
RCF - Danos Corporais
RCF - Objetos Transportados
RCF - Danos Morais / Estéticos
APO - Morte (por Ocupante)
APO - Invalidez (por Ocupante)
APO - Decessos
Assistência AutoMais Gold 400 km
Extensão de reboque Gold ilimitado
Carro Reserva Gold
Vidros Top Plus

Lim. Máx. Inden, - R$
Valor de Mercado
250.000,00
300.000,00
Gratuita
40000,00
20.000,00
20.000,00
Não Contratada
Gratuita
Contratada
30 Dias
Contratada

Franquia(s)
Casco: Reduzida
Pára-brisa / Traseiro
Retrovisores
Lanternas
Faróis
Para-choque
Reparo de Arranhões - 1° Peça
Reparo de Arranhões - Demais Peças
CP1 ICD2OFX00000092I 031821501-05509999

111ÀkL

233

Prêmio 1.979,14
240,20
167,26
0,00
226,25
67,20
67,20
0,00
0,00
390,00
300,00
339,14
Valor 2.679,33
450,00
300,00
300,00
300,00
150,00
50,00
10,00

Desconto Promocional: 0%

- O carro reserva, conforme regras da Locadora, será disponibilizado para pessoa maior de 21 (vinte e um) anos e que tenha no
mínimo, 2 (dois) anos de habilitação. Para mais informações consulte as Condições Gerais do seguro de automóvel.
GLOSSÁRIO:
- Principal Condutor: pessoa indicada na proposta como tal, devidamente habilitada, cujas características determinam o cálculo do
prêmio e que utiliza o veículo segurado 3 (três) ou mais dias por semana. Caso existam mais de um condutor nesta condição, será
definido Principal Condutor sempre o de menor idade.
- Condutor Eventual: pessoa habilitada menor de 26 anos indicada na proposta de seguro, que residindo com o Segurado e/ou
Principal Condutor possa dirigir o veículo segurado no máximo 2 (dois) dias por semana. Ou ainda, filho(s) ou funcionários (s), não
residente (s), habilitado (s) e menor (es) de 26 anos que possa (ni) utilizar o veículo segurado no máximo 2 (dois) dias na semana.
- Uso comercial: É a utilização do veículo, no mínimo, dois dias da semana, para visitar clientes e/ou fornecedores ou prestar serviços
Codificação Mapfre 3078431414330784731479
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a terceiros ou utilizados no transporte remunerado de pessoas e/ou carga ou transporte/entrega de mercadorias, alimentos, etc., e
ainda veículos logotipados ou com pintura especial de empresa.
- Garagem/Estacionamento: é o local fechado, coberto ou não, que tenha portão ou grade para acesso, não sendo necessário estar
fisicamente ligado ao domicilio ou local de trabalho. Admite-se ainda como garagem/estacionamento condomínios ou ruas fechados
que mantenham no seu acesso vigilância permanente.
- IMPORTANTE: Caso seja identificado informações incorretas no questionário de perfil, deverá solicitar imediatamente ao seu
Corretor a correção dos dados.
Os dados informados no perfil deverão ser do principal condutor.
- Foram oferecidas ao Segurado as modalidades de indenização: Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado, tendij 1L&*L 9í
optado pela modalidade Valor de Mercado Referenciado.
ml
O veículo não possui blindagem.
Prêmios
Prêmio Liquido:
3.776,39

Encargos:
197,13

Custo:
0,00

[DF:
293,25

Prêmio Total;
4.268,76

Formas de Pagamento
Condições de Pagamento: Código do Plano: 3237 - 1 FCA + 3 Fichas
Taxa de Juros Pactuada: 3,50
Número da FCA:
30001536526944793 Gestor;
0011912

Valor da Primeira: 1.066,69
Valor das Demais: 1.066,69
Dia de Vencimento: 20

\
BENEFÍCIOS E SERVIÇOS MAPFRE SEGUROS
Contratando o seguro de automóvel da MAPFRE Seguros, você terá diversos serviços e beneficios.
Veja, a seguir, alguns deles:
SELO DE QUALIDADE

Indenização, em até 5 dias úteis, em caso de sinistro de indenização integraí,após entrega de toda
documentação solicitada, livre e desembaraçada de ônus, dívida ou pendência financeira ou devolução
do prêmio pago, deduzido dos impostos.
P.A.R.E
Posto de atendimento rápido especializado. Exclusiva estrutura automotiva, que presta serviços de
prevenção de acidentes para o Segurado, o terceiro e para toda a comunidade. Neste espaço é possível
realizar vistoria prévia, aviso de sinistro e liberação do carro reserva para o Segurado(em caso de colisão
de pequeno ou médio porte).
CARRO RESERVA
Quando for contratada esta cobertura, o Segurado terá direito de utilizá-la caso ele seja terceiro em outra
Seguradora. Além disso, o seguro contratado para o veículo segurado é estendido para o carro reserva.

DANOS CAUSADOS EXCLUSIVAMENTE À PINTURA

Cobertura para danos causados exclusivamente á pintura(deduzindo-se a franquia).
AUTOMAIS CASA
O segurado, pessoa física, que contratar o seguro de automóvel da MAPFRE, ganha assistência para
*2 fil sua residência. A assistência garante mão de obra para os seguintes serviços: Hidráulica, elétrica,
desentupimento, chaveiro, quebra galho e serviço de conexão telefônica.
ALITOGLASS
Serviços gratuitos para veículo de passeio: regulagem de faróis, cristalização dos vidros: lubrificação das
canaletas, instalação de aparelhos de CD piayer e alto-falantes adquiridos nas lojas da Autoglass.
- Leia sempre as Condições Gerais do Automóvel, disponíveis no site www.mapfre.com.br . Nelas estão descritas os direitos e deveres
das partes deste contrato de seguro e, em caso de dúvida consulte seu Corretor de Seguros.
- Valores expressos em reais.
- A quantidade de parcelas poderá variar conforme data de pagamento escolhida na efetivação do seguro e término de vigência da
apólice.
- Processo SUSEP n° 15414.10032612004-83
- O registro desse plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.
- As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à SUSEP, poderão ser
Codificação Mapfre 3078431414330784731479
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consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta.
- O Segurado poderá consultar a situação cadastral de seu Corretor de seguros no site www.susep.gov.br . Devem ser informadas as
seguintes informações do Corretor. Nome completo, CNPJ ou CPF e registro dele na SUSEP.
Ouvidoria
0800 775 1079
0800 982 7373 Deficiente auditivo ou de fala
De segunda-feira á sexta-feira, das 8:00h ás 18:00h (exceto feriados)

40

Declaro que todas as informações prestadas nesta proposta de seguro estão corretas, sito verdadeiras e completas. Tenho
conhecimento de que as perguntas formuladas neste documento são determinantes para aceitação e precificação do risco. Assumo
total responsabilidade por elas, pois estou ciente de que inexatidões ou omissões acarretam a perda de cobertura, conforme art. 766
do Código Civil Brasileiro. Comprometo-me a comunicar, imediatamente, por escrito, à Seguradora, qualquer alteração que ocorra na
condições estabelecidas neste contrato de seguro no decorrer da vigência da apólice.
Declaro ainda que tomei conhecimento prévio das Condições Gerais que regem o contrato de seguro do automóvel: que a Seguradora
incluirá, tanto meus dados quanto os dados do veículo e ainda a existência de eventuais sinistros em banco de dados para serem
utilizados em análise de risco e liquidação de processo de sinistro.
Estou ciente de que o pagamento antecipado do prêmio não garante à aceitação do risco, bem como que a vistoria prévia não
caracteriza cobertura provisória para o veiculo, pois o risco ora proposto será aceito apenas se estiver de acordo com as regras de
aceitação da Seguradora.
Tenho ciência de que para análise deste risco a proposta de seguro deve ser transmitida para Seguradora ate o vencimento da apólice
anterior ou dentro do prazo de validade da vistoria prévia, que deve ser realizada (quando solicitada) até 5 ds antes ou até 5 dias
depois da data de transmissão desta proposta e que é facultado á Seguradora, dentro do prazo de 15 (quinze)dias, contados da
transmissão eletrônica deste documento, manifestar-se sobre a aceitação ou não desta proposta e que a cobertura do seguro se inicia
após a aceitação do risco.
Declaro ainda que estou ciente de que o não pagamento da primeira parcela do seguro ou do prêmio à vista, até seu vencimento, bem
como a falta de realização da vistoria prévia (quando necessária) ou a falta de instalação de equipamento de segurança (quando
obrigatório) até a data do ageridamento, por culpa do Segurado, são alguns dos motivos impeditivos para a aceitação do risco e
consequente emissão da apólice.
Estou ciente de que, em caso de recusa do risco, o prêmio pago antecipadamente para garantir o prêmio da época da proposta de
seguro, será devolvido por meio de cheque nominal ao proponente.
Autorizo a Seguradora, em caso de aceitação do risco, a emitir a apólice/endosso de seguro e me enviar boleto de pagamento para
quitação do prêmio (preço), à vista ou parcela do seguro, não tendo eu optado por outra forma de pagamento.
Tenho ciência de que poderei receber eletronicamente, em forma de uma página pessoal da web, os documentos do seguro E, caso
eu não tenha acesso a Internet, entrarei em contato com a Central de Relacionamento da Seguradora, por meio do telefone divulgado
no meu Cartão de Seguro ou com meu Corretor de Seguros para solicitar o documento impresso.

TEL !UF

IEC/L
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Dados da Seguradora:
Nome: MAPFRE SEGUROS GERAIS SIA
CNPJ: 61.07417510001-38
Código SUSEP: 6238
Endereço completo: Av. das Nações Unidas, 11711, Brookhn, SAO PAULO, SP, 04578-000
Dados da Sucursal:
Código e nome da Sucursal: 6051 SAO JOSE DO RIO PRETO - CORRETOR MAIS CNPJ: 61.074.175/0042-06
Endereço completo: AV BADY BASSITT, 3455, SAO JOSE DO RIO PRETO, SP, 15015700
Dados do Corrotor.
Código Interno e nome: 30784 MGC AMCARSEG RIO PRETO CORRETA
CPF/CNPJ: 20.755.903/0001-90
Código SUSEP: 00001020208243
Telefone: 0017 3233522'
Endereço completo: R JOAQUIM MARIANO SEIX.AS, 133, VILA DINIZ, SAO JOSE DO RIO PRETO, SP, 15013230
18/03/2015

Assinatura do Segurado

Codificação Mapfre 3078431414330784731479

Assinatura do Corretor

0525252-1

https://www2 . mapfreconnect.com.br/novo-portal-web- 1501 /cotacao/impressao.xhtml?cod cotacao=3 14... 18/03/2015
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DECLARAÇÃO
OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE, brasileiro, casado, portador do RG 9.959.998-3 e
do 0FF 025.938.178-01 PRESIDENTE do PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

40

PRP - DIRETÓRIO NACIONAL, inscrito sob o CNPJ 32.095.10110001-80, com sede
nacional em Brasília/DF e sede administrativa na cidade de São José do Rio Preto/SP, Rua
Santo Andre, 534, Jardim Europa, CEP 15014-490, neste ato DECLARA, para fins e
efeitos legais, que o veículo AUTOMÓVEL MARCA FIAT, MODELO FREEMONT, ANO
2013, RENAVAM 00998262277, PLACA FQA8482, foi utilizado exclusivamente para
atendimento das finalidades e atividades partidárias do PRP em suas atividades na sede
administrativa e em viagens necessárias à execução dos trabalhos do partido durante o
exercício de 2015.

São José do Rio Preto/SP, 30 de dezembro de 2015

OVASCO
PRP

RESENDE
lente

Sede - Rua. Santo André n° 534 Jd. Europa CEP - 15014 490
São José do Rio Preto - SP - contato@iprp.org.br - Telefone 17 - 3234 2468

03/04/2019

SGIP - Consulta

JUSTIÇA ELEITORAL
CERTIDÃO

SL

ac*&
238

CERTIFICO que, de acordo com os assentamentos da Justiça Eleitoral, o(a) Senhor(a) OVASCO kunn,
ALTIMARI RESENDE (Título Eleitoral: 053195510159) é PRESIDENTE (exercício: 0310612007 a 2810312019)
do órgão partidário, abaixo descriminado:

40

Partido Político:

PRP -44 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Órgão Partidário:

Comissão executiva

Abrangência:

BRASIL - BR - Nacional

Vigência:

Início: 0310612007 Final: 2810312019

Código de Validação: fRI F7ae5RbtBNSaRyqKl mAtfQbU
Certidão emitida em:

09

0310412019 16:56:18

• Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal
Superior Eleitoral na Internet, no endereço: http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/modulo-consultasgip3.
• As informações constantes desta certidão retratam o conteúdo dos assentamentos da Justiça
Eleitoral na data e hora de sua emissão, o que não impede a ocorrência de alterações futuras nestas
informações.
• Os dados partidários de abrangência nacional são de responsabilidade do TSE e os de abrangência
regional/municipal são de responsabilidade dos respectivos tribunais regionais.

interOl .tse.jus.br/sgip3-consulta/certidao/menibro?id =4466095&idOrgao=70935
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lbh combr

Pagamento de títulos com débito em conta corrente
15/06/201.5
250202502

-

A000

DO

BRASIL --

11:4:55
0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITCJLOS
CLTEHTE: P R PROGRESSISTA
CONTA:
AGENCIA: 2502-X

15.236-6

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
0339957029364000041.3527150101023264600000156 629
NA. DOCUMENTO

DATA DO PAGAMENTO
VALOR DO DOCUMENTO
VALOR COBRADO
UR.A rJTENTICACAO

Assinada por

61.504

15/06/2015
1.566,29
1.566,29
8.FA3.230.D1F,238.98F

J7483247 JOSERO88TO RAS
J3825317 OVASCO ROMA ALT1VARJRESENDE

1510612015 08:44:15
15/06/2015 11:44:54

ansaço efetuada com sucesso por: J3825317 OVAScO ROMA AL11MAR RENDE

r.

..

4/7

1033-71

03399.57029 36400.004135 27150.101023 2 64600000156629
1 R$

Cedente
Agéncia/Código do
Espécie Quantidade Nosso número
Azul Companhia de Seguros Gerais
4675 5702364
000041327150-1
1
Número do documento
CPF!CNPJ
Vencimento
Valor documento
7
41327150
1510612015
1 33.448.15010001-11
I566,9
(+) Mora / Multa
(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções
(=) Valor cobrado
1 (+) Outros acréscimos
1 1!t/J. tUP
Sacado
Demonstrativo

mecânica

Até o vencimento pagável em qualquer banco.
Após o vencimento esta ficha perderá a validade.

_1033-71

03399.57029 36400.0041 35 271 50.101 023 264600000156629

Local de pagamento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento
Cedente
ii Companhia de Seturos Gerais
.a do documento
No documento

1

0810612015
41327150
Carteira
Espécie
CSR
R$
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Vencimento

Espécie doc.
DM
Quanlidade

1510612015
Ponto Venda / Ident, cedente
4675 570236-4
Nosso número

Aceite Data
processamento
0810612015
Valor Documento (=) Valor documento

1N

1

000041327150-1
1566,29

(-) Desconto / Abatimentos

A COBERTURA DO SEGURO só TERÁ INÍCIO APÓS A REALIZAÇÃO DA VISTORIA
PRÉVIA ( QUANDO FOR NECESSÁRIO) E ACEITAÇÃO DO RISCO PELA COMPANHIA.
HAVENDO RECUSA DO RISCO, SERÁ DEVOLVIDO A V.S. O VALOR ORA RECEBIDO
CORRETOR(A): UTILIZAR SOMENTE P/PAGTO IA PARCELA DE COBRANCA ANTECIPADA
ÓRGÃO 99- SEQUENCIA 27150- FAIXA 41- NUM. RECIBO 327150- PROPOSTA: JKJIBPN3SRM

(-) Outras deduções
(+) Mora! Multa
+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado
Sacado
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
Sacador/Avalista

Cód. baixa
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

lã1 I 11111111111111111111111111111111111111
----------------------------------------------------------

AzLfl Seguro Auto
APÓUCE DE SEGURO
Nr. Apólice: ei. 15.0531 .002825. 000 Vigência do Seguro:ss 24h de 08/05/2015 5$ 24h d$ 08/06/20 6
ProcessoSUSEp Nr.: 15414.00105512004-84

Numero cia Proposta: 67386.J.105 538 314.2/

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
AV FAUSTO S RASGA 1314
JD RESIDENCIAL
15040-290 5 J RIO PRETO
-

SP
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1AC0FT CORR SEM LIDA

0..
1$

o

•••••••••••••••

Nome: PARTIDO REPUBLICANO
. PROGRESSISTA cpF,cNp,O32O951O1,Ooo18o
c Endereço: SANTO ANDRE 534
JARDIM EUROPA

o

15014-490 SAO JOSE

2

Coberturas

1C

N.

ntdade de Itens. c
PRÊMIO CASCO +

&
• PRÊMIO RCFV

CLÁUSULA

dores em Reais (R$)

IcIj.trS

PRÊMIO APP
'

2.027,36
731,04
61,43

.

SERVIÇOS

28,88

, ADICIONAL DE FRACi::'4') '.

CUSTO DE APÓL.' .
I.O.F.
Prêmio Total

•...
COMPENSA

COBRANÇA

,

_

PARCELA
01

70,56
0,00
213,31

»'.&;

-.
(R$)
VENCIMENTO
PAGA

- -

::

..a.
.-

PARCELA
02

Valores em Reais (R$)
VALOR
1.566,30

VENIMENTO
1610712015

LTE AS CONOICES GERAIS DO SEU SEGURO EM NOSSO SITE www.azulseguros.com.br , OPÇÃO
NTE/MANUAL DO CLIENTE E CLIQUE NA VERSÃO 0512015 E LEIA ATENTAMENTE.
VERIFIQUE OS SEUS DADOS PESSOAIS, ITEM SEGURADO. GARANTIAS CONTRATADAS E SEUS RESPECTIVOS
VALORES. EM QUALQUER DIVERGÊNCIA, ENTRE EM CONTATO COM SEU CORRETOR E SOLICITE A CORREÇÃO

& IMEDIATAMENTE, A FIM DE EVITAR PERDA DE DIREITO EM CASO DE INDENIZAÇÃO. A FALTA DE PAGAMENTO
DE QUALQUER PARCELA NO PRAZO DEVIDO, ACARRETARÁ NO CANCELAMENTO DO CONTRATO.
Informação ou consulta, procure o seu Corretor ou nosso Serviço de Atendimento
CORRETOR
(SUSEP: 000001.0,.b67386-2) - (SUSEPINHA:
67386J)
67-0049-00-0000-0 - LACOFORT CORR SEOS LTDA
AV FAUSTO S RASGA 1314
JD RESIDENCIA
SP TELEFONE: 3219-9111
15040-290 S J RIO PRETO
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AZUL. SEGUROS
ASSISTÊNCIA 24H, SOCORRO OU SINISTROS
g TELEFONE(S): 4004 3700(CAPITAIS E GRANDES CENTROS) OU 0800 703 0203(OUTRAS REGIÕES)
SAC: 0800 703 12 80
DEFICIENTE AUDITIVO: 0800 727 8736 - OUVIDORIA: 0800 727 1184

o

CNPJ: 33,448.150/0001.11
REIMPRESSA EM 16106/15
SAO J RIO PRETO 1610812015
Local e Data

P4r. Código: 05355

Nr. Registro SUSEP: 000000013608

Azul Cia de Seguros Gerais

Aiu Companhia de $s$uros Oe,a4 .AL Rio Branco, 80-13', 16' ao 2r andar Cs* RJ CW 21140470

OLW

ftem: 0001

Fator deAjuste: 100,00%

Mts; MÃO
Crtura $Mlcs COMPREENSIVA

Valor dos Pianqias ($)

ASX 2.0 16V 4X4 AUT,.
Ano Fab.: 15 Ano Mod.: 15 Placa: SP/FYB4340
flpo de Franquia: 50% DA BÁSICA
Chassi: 93XXTGA2WFCF 19529
~Passageiros: 5 Qtde Portas: 5
Ronavam: 705987604
0Km: NÃO Data Salda:
CoPmdom1nante PRATA
15014-490
Cepde Pernoite:
Combuslivel: GASOLINA
classe de Bônus: 00
Astoda Espacial: NÃO
VsiauioAJlsn*do NÃO
! Classe do Localização- DEMAIS REGIOES DO ESTADO DE SAO PAULO

2

Acessórios 1 Equipamentos:
O
Beneficiário:
CLáusulas: AUTO 1
52 58,1 38,1 37E 57A
RCFV 118 119 135A
Código FIPE?TARIFA 00022115511506

Código de ldantfflcaçflo(CJ.): 53. 5U4. DM13.605. CHO

EM CASO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL, A MESMA, SERÁ DE ACORDO COM O FATOR DE AJUSTE CONTRATADO DE
100,00% 00 VALOR REFERÊNCIA DA TABELA FIPE DIVULGADA NO SITE WWW.FIPE.ORG.BR , VIGENTE NA DATA
DA INDENIZAÇÃO E REGIÃO DE CONTRATACÃO.CASO ESTA TABELA SEJA EXTINTA A INDENIZAÇÃO OCORRERÁ
COM BASE NA TABELA MOLICAR DIVULGADA NO SITE WWW.MOLICAR.COM.BR
Prámio Liquido (R$)
Capital (R$)
Garantla(s)lSeMço(s) Contratado(s)
1.818,64
VALOR DE MERCADO REFERENCIADO
10VEL (CASCO)
6391t
100.000
DANOS MATERIAIS
64,09
100
RCFV DANOS CORPORAL.
27,33
10
.L
D.MORAIS E ESTETICOS
30,71
10. -D,
APP INV.PERMANENTE
30.71
Oe0
APP MORTE ACIDENTAL
76,07
CARRO EXT RO RE'
28,88
132,65
ASSIST. REDE REF. 5/ LTi: E. . KM:.'

QUESTIONÁRIO * AVALtACÃO
:L. - :' c - -

lSUi " C1 aUSU1a 5YA"
o

S*xo
Principal o1itt
---------.•.................- «-........ ---OVASO ROMA ALT IMARI RESENDE 025938178-01 M

Data àe
Mascheertto
3110711961

Possui garagem ou estacionamento fechado exclusivo para o velculo
presa? SIM.
a esidencle com portao automatico ou porteiro? SIM.
Relacao dos condutores com a empresa? DIRETORES/GERENTES/SOCIOS.
Os condutores tem participacao pecunlaria em casos de sinistro(danos ao veiculo)? MAG.
O veiculo possui logotipo? NAO.
COMUM.
Antifurto:
OUTROS
Ramo de atividade da empresa:
iE Ha pessoas na faixa etarla entre 18 e 24 anos que conduzem o veiculo?
NAO E ESTOU PLENAMENTE CIENTE E DE ACORDO QUE ESTA OPCAO ACARRETA A REDUCAQ DO PRENIIO,BEM
gL COMO NAO HAVERA COBERTURA SECURITARIA CASO O CONDUTOR QUE ESTIVER UTILIZANDO O VEICULO NO
MOMENTO DO SINISTRO RESIDA COM O PRINCIPAL CONDUTOR E ESTEJA NA FAIXA ETARIA ENTRE
18 E 24 ANOS.
Chassi remarcado? NAO.
Cambio automa-tico? SIM.

Atendimento ao Público SUSEP: 0801)021 8484
'SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pelo IlscalIzaçõo, nounatlzaçâo e controle PG. 2
dos mercados do seguro, previdência complementar aberta, capltal~ resseguro e corretagem de seguros?
As condições contratualslregulamento deste produto protocollzadas pela aocledadelentldade junto ô SUSEP poderão ser consultadas no
da apóilcsfproposta
endereço eletrônico ww.susep.~ de acordo comonúmero de proeseso
O regIstro deste gIano na SUSEP Me tecs. por pote daAbule. tecerávo ou veconwngs om-'Ç"

PROPOSTA DE

SEGUROS E AUTOMOVEL RCF-V E APP
AZUL SEGUROS AUTO
Assistência e/ou sinistro: Capitais e Grandes Centros 4004 3700
C.N.P J 033.448.15010001-11
Outras Regiões 0800 703 0203
SAC AZUL 0800 703 1280 OMdo1a: 0800 727 1184 SAC AZULK)u ykkwta Defic1nte MdltIvos 0800 727 8736
Processo Susep 1541400105512004-84
Número Código: 05355
N 2 da Proposta na CIA

VIGÊNCIA
DAS 24 HORAS
DO DIA 08/0612015
ATÉ AS 24 HORAS
DO DIA 08/06/2016

67388J.105 538 314.2

NEO Rpistro JRJIEOPNSSRM

Tailfa: Junhot2015 Versão ( Junho/2015
Tipo de Ossação
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'cr'atirsde

APÓLICE NOVA

Seguro Anual

Nome

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
Jurídica

puno

1 32.09510110001-80

1

1

1 Corretor

1998 - OUTROS
CEL: (17) 98142-2332 / COM: (17) 3234-2468
Couro

15014-490 IR SANTO ANDRE N 9 534
Ccdale

JARDIM EUROPA
Ll F

JOSE DO RIO PRETO

SP

Encoil do 000Usado

CORRETOR
N Sosep Líder

Perticupaçuo 10

67386J
727

Canntuu Loim

100,00

221 155

Ano Fabricação (Modelo

670049 - LACOFORT CORRETORA DE SEGUROS LTDA

MITSUBISHI ASX 2.0 16V 4X4 AUT.
No Pan-cogerrrr.

2015/2015

Licnrça

5

SP FYB4340

Gasolina

Oco

Oluansu puy

8 PRATA

D3XXTGA2WFCF1952O

Pe,,00am

705987004

CImos, da Oau:ofrzaçda. moda o calcula circula cou permanece ria mínimo 30% da sanou do semana

22-PICK UP'S PESADAS

-

Classe O

IParticular (sem isenção)

-

casco

t50000D010000OO29Q124O1254594000006437olflO0oo94i43000aooQoo55000000O000000000o94l430Q7
380046500600000161560148450HY500003F21 F21A2F2/1000072015060100000520150501 10001220111060409
200120150601

soro

Data Haia da rnnpme030rr

-

0810612015 162307

- equIpamento
RCFV - DM

COBERTURAS

-

RCFV - DC

•oram oferecidas ao Segurado duas opções para a contratação do seguro: Valor de
Mercado Referenciado e Valor Determinado. A opção escolhida foi indenização por Valor
Morte/Invalidez Pernianerite
de Mercado Referenciado. Em caso de indenização integral, a mesma, será de acordo
com o fator de ajuste contratado de 100,00% do valor referência da tabela FIPE Cláusulas
divulgada no site www.8pe.org.br , vigente na data da indenização e região de contratação. Prêmio Liquido Total
Caso esta tabela seja extinta a indenização acorrerá com base na tabela Molicar Custo de Apólice
I.O.F.
divulgada no cite www.molicar.com.br .
- Adic. Frac.:

100.000,00

RCP_V [mona :crpumaiu
P6

APP-Mo,ta Acidental / Invalidez Peamemariont,

100.000,00

Odiaste,
FO
Fui G/o

264,93

Franquia

es

Olundeçermu
P0

pc.F-v O,u,-o jOalenaus

Ftuzrqsia Casco

o,00

10.000.00
0,00
0,00 P6
Coertura do ictIo
Franqiia
Colisão, Incêndio, Roubo ou Furto (Valor de Franquia: 3 - 50% da Obrigatória
Mercado Referenciado) / Depreciação Total:
0,00% / Var. Opcionais: 0,00% / RCF-V / APP
s

1.818,64

Acessóos

Dor- lote, no da Saqomadora

RCF-V Danos Moraria,
P6

Não

Coodut,aumo DacIçadon

aol

OOiEO.i I4

is
Vo,cuk, Alienada2

- CNN Pmod1uI Conduta,

13 - DEMAIS REGIOES DO ESTADO DE SAO PAULO
Caue6auir mOdo0

Telefone

P6

3.249,00

Prémfl i) Total

0.00
0.00
639,62
64,09
61.43
264,93
2.848.71
0,00
213,31
70.56
3.132,58

0,00

87386JPM
- Pb
P,qjjou,
Wfè- Atiba fI.10 jmIIo,2iI15I
0929 20834l5110834 - 11150929813209298620711130315055001
mttttSECFlP mil
II E U4
111120000010000002901 240a008411Y400o0o647ol0000(194 143000500000550tJ0[jQ!j000000090000m3514 l43008013a)04110f11100000t6t55fl144110HV81200i13F2 1 P21 A2PV2OI 50001

PROPOSTA DE SEGUROS E AUTOMOVEL RCF-V E APP

V)GÉNCL
DAS 24 HORAS
DO DIA 08/0612015

AZUL SEGUROS AUTO
Assistência e/ou sinistro: Capitais e Grandes Centros 4004 3700
CN.P.J 033.448.150/0001-11

ATÉ AS 24 HORAS

Outras Regiões 0800 703 0203

DO DIA 0810612016

SAC AZUL 0800 703 1280 O*Mdd: 0800 727 1184 SAC AZUL/Ouvidoila Defid6ntes Midftivos 0800 727 8738
Processo Susep 1541400105512004-84
Número Código: 05355
N da Proposta na CIA
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/
1

1!.StAL 5JPi

NA Rgsro J5J15PNSRM

Tarifa: Junho/2015 Versão ( Junho/2015

244

DADOS CADASTRAIS PESSOA JURÍDICA
ATIVIDADE PRINCIPAL DESENVOLVIDA
OUTROS
(PREENCHIMENTO NECESSÁRIO)
PATRIMÓNIO LIQUIDO

PO EMPRESA
1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA ANUAL (PR

-IIMENTO NECESSÁRIO)

Legenda:
PatrimônIo Liquido:
representa o registro do valor que os propiielários de uma empresa têm aplicado no negócio. É a
f rença entre o valor dos ativos e passivos da pessoa jurídica, que melhor reflete a sua situação patrimonial.
di r
Operacional Bruta

é o produto da venda e serviços de produção de pessoa jurídica, nos mercados interno e

externo.
Controladores:
o artigo 116 da Lei 6.404/76 define o acionista controlador como aquele que é titular de direitos de sócio
que lhe assegurem, de modo permanente, a maioria dos votos nas deliberações da assembléia geral e o poder de eleger a
maioria dos administradores da companhia e usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o
funcionamento dos órgãos da companhia.
Administradores: são os responsáveis por administrar e gerir os negócios da pessoa jurídica. Nas sociedades limitadas, os
administradores serão eleitos no contrato social ou em ato separado. Nas sociedades anônimas, serão eleitos em assembléia
geral ou em reunião do Conselho de Administração, quando existente.
Procuradores:

pessoas que recebem da pessoa jurídica, poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses.
OBSERVAÇÕES
SAC 0800-703-1280 - lnfomiações g~ redamaçães e cancelamento

0800-727-8738 - Atendimento Exduslvo para pessoas com deficlénda auditiva - Sita: wwwpoitosegurocontbr
Obs.: Os dados: Patrimônio Liquido, Receita Operacional Bruta Anual, Controladores, Principais Administradores e Principais
Piocuraçlores do Proponente devem ser preenchidos, conforme exigência da Circular Susep n 380/08.
PRÊMIOS (R$)
sistência Rede Referenciada - Sem Limite de km

132,65

135A-Danos morais e estéticos - até R$10.000,00

27,33

38J-Vidros, retrovisores, faróis e lanternas - Franquia: Vidros para

28,88

CONDIÇÕES DE COMERCMJZPJÂO
1 - Desconto Emissão Especial

-10,00%

brisa e traseiro R$120,00 - Vidro lateral R$60,00 - Retrovisor
R$120,00 - Farol e lanterna convencional R$120,00 - Farol de
xenõnio fitem de série) R$1.000.00 - Lanterna de LED fitem de
série) R$200,00
58J-Carro extra (15 dias de locação) - Plano 2 - Rede

7607

referenciada

ATENÇAO

AVISO(S)

De acordo com os dados informados neste orçamento foi identificada a necessidade de realização de vistoria prévia, para
agendá-la acessar a tela de Agendamento no COL.
Para proposta com forma de pagamento Débito em Conta, o respectivo banco somente validará o débito cujo CPF/CNPJ
informado seja do próprio carrentista.
Se a tabela FIPE. divulgada no site www.fipe.org.br for extinta ou deixar de ser publicada a indenização integral terá como
base o valor que constar na tabela Molicar (www.molicar.com.br).
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PROPOSTA DE SEGUROS E AUTOMOVEL RCF- .V E APP

AZUL SEGUROS AUTO

Assistência e/ou sinistro: Capitais e Grandes Centros 4004 3700
Outras Regiões 0800 703 0203
SAC AZUL: 0800 703 1280 OMded: 0800 727 1184 SAC AZULK)uv$dorta D&dentes AuMvm 0800 727 8738
C.N.P.J 033448.15010001-11

Processo Susep 1541400105512004-84
N 2 da Proposta na
NR Pe't,, JKJ1SPP2SRM

CIA

Número Código: 06355

P

VIGENCV,
DAS 24 HORAS
DO DIA 0808f2015
ATÉ As 24 HORAS

DO DIA

08/002016

67386J.105 538 314.2
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Tarifa: Junho/2015 Versão ( Junho/2015 )
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VALOR DAS FNAUDADES 1

Jsmssoa

Encaro

Todas Ficha de compensação 1-3 parcela: 15/0612015 $ 3.132,58 R$

VALOR DAS PARCELJ.

1 Pq rc,ia

Dame,s Parcelas

Jio,

000$ 1.566,291R$ 1.566,29 R$

f

j

0,50 12,48
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PPOPOSTA DE SEGUROS E AUTOMOVEL RCF-V E APP
AZUL SEGUROS AUTO
Assistência e/ou sinistro: Capitais e Grandes Centros 4004 3700
Outras Regiões 0800 703 0203
SAC AZUL: 0800 703 1280 Ouvdotla: 0800 727 1184 SAC AZlJLOijj y dja Deflctas AwtM)s: 0800 727 8738
Processo Susep 1541400105512304-84
Número Código: 0355
C.N.P.J 033.448.15010001-11

VIGÉNCIA
DAS 24 HORAS
Do DIA 08/06/2015
ATÉ AS 24 HORAS
DO DIA 08/06/2016

N 2 da Proposta na CIA
67386J.105 538 3142
se Pg5t,o JKJIBFN3SRM
Tadfe: Junho/2015 Versào (Junho/2015 )

W8iÀtL tur

DECLARAÇÃO PROPONENTE
IMPORTANTE

1

Fica entendido e acordado que, o presente seguro somente será emitido nas condições desta proposta. Caso sejam consta&das
no laudo de vistoria e existência de avarias rio veículo, até o limite aceito pela Azul, as mesmas serão registradas no
Relatório de Vistoria Prévia do Risco, como também a apática será emitida com Cláusula 55 - Cláusula Especial de Avarias
Preexistentes, nas condições gerais do Azul Veículos.
A aceitação do seguro estará sujeita a análise do risco.
A AZUL Seguros tom 15 (quinze) dias para considerar aceito os termos e condições da presente proposta.
No caso de recusa da presente proposta pela AZUL Seguros e o segurado ou proponente tenha efetuado qualquer pagamento,
reconhecido e comporovado, o mesmo será restituído ao segurado ou proponente.
O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autatuia, incentivo ou recomendaç' o a sua comercialização.
Não serão aceitos corno PARTE INTEGRANTE DO VALOR DO VEÍCULO: acessórios (rádio, toca-fitas, CD, etc) e/ou
amentos e/ou carrocerias, devendo os mesmo serem indicados nos campos específicos para cobertura.
O •equrado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br , por meio do número
de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.
Autorizo a realização de consulta de pontuação na Carteira Nacional de Habilitação do principal condutor indicado na proposta,
para fins exclusivo da campanha Trânsito Mais Gentil em vigor para propostas emitidas dentro das classes de localização
participantes da campanha, que poderá ou não, após avaliação, conceder desconto no prêmio do seguro.
As condições conratuals/regulainento deste produto pro olzades pela socledado/anildede Junto à Susep poderão ser consultadas no
endereço eletrônico wwwsusep.gov.br , de acordo com o número de processo constante da apólIce/proposta.
Declaro que:
1. Recebi as orientações sobre esta proposta, bem corno o acesso às condições gerais do seguro e suas cláusulas por meio
da página da AZUL Seguros na internei (www.azulseguros.com.br ), e tornei ciência desse material e não tenho dividas sobre as
referidas cláusulas. Estou ciente que posso solicitar a qualquer momento as Condições Gerais impressas ao meu Corre10 de
Seguros.
2. Esta proposta foi preenchida com dados informados por mim, inclusive o Questionário de Avaliação de Risco.
3. Estou ciente que a seguradora poderá utilizar meus dados cadastrais e que restrições financeiras, tais como ações, cheques
sem fundos, protestos, pendências financeiras e similares, sejam em nome do proponente, ou em nome do proprietário legal do
veículo, ou em nome do condutor indicado nesta proposta, poderão implicar na recusa imediata do risco.
cito expressamente que a respectiva apólice e o carnê do pagamento, sejam encaminhados diretamente ao corretor
ido nesta proposta, que enviará aos meus cuidados.
5. Estou ciente e expressamente autorizo a inclusão de todos os dados e informações relacionadas ao presente seguro, assim
como de todos os eventuais sinistros e ocorrências referentes ao mesmo, em banco de dados, aos quais a seguradora poderá
recorrer para análise de riscos atuais e futuros e na liquidação de processos de sinistros.
6. Conforme estabelece o artigo 7, II, e' ria Circular Susep 445 de 02 de Julho de 2012, o proponente pessoa jurídica deve
informar à seguradora os nomes dos controladores até o nível de pessoa física, dos principais administradores e procuradores.
Essas informações devem ser prestadas em formulário anexo. Na qualidade de representante legal da pessoa jurídica proponente,
garanto a veracidade e complelude dos dados fornecidos, nos termos do artigo 766 do Código Civil.
No momento da contratação do seguro foram oferecidas pela Cia outras opções de coberturas, porém o segurado optou pela
informada na proposta.

Local e Data

Assinatura do Proponente

Assinatura do Corretor

SAC AZUL: 0800 703 1280 (informação, reclamação e cancelamento) - 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com
deficiência auditiva) - Solicitação de seiviços/sinístro: (11) 3366 2985 (Mercosul) - 4004 3700 (Capitais e Grandes Centros) 0800 703 0203 (Demais Localidade) - Site: www.azulseguros.com .biAzul Companhia de Seguros Gerais - Matriz - Av. Pio Branco, 80 13, 16 9 ao 20° andar - Centro - RJ - Cep:20040-070
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QUESTIONÁRIO DE AVNJIÇAO DO RISCO - PESSOA JURkICA - VERSÃO 05

Processo Susep N° 15414001055/2004-84
Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado
DO
Nome do Se1,iioido: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Eete fomeMdo á pees ktewte
da piopuete r

673861105 538 3142

C.N.P.J. 33448160]i)(3{)1-11
Impresso ore: 08/0012018 162307

leio 0001

Marca, Tipo e Modelo: MITSUBISHI ASX 2.0 16V 4X4 AUT.
Fone (Com):
Placa: FYB4340
Classe de localização onde o veículo orcula e/ou permanece no minimo 05% tempo da semana: 13-DEMAIS REGIOES DO ESTADO DE
IMPORTANTE 1
oni O820t5 16:23:07
Os dados abaixo devem ser preenchidos com as informações do Principal Condutor que deve ser legalmente habilitado
oonduzirj 247
veículo segurado. O Principal Condutor é a pessoa que utiliza o veículo, no mínimo, 85% do tempo da semana. Cas haja
pessoas, além desta, que utilizam o veículo mais que 5% do tempo da semana, ou seja, na hipótese de não se conseguir 001101 o
Principal Condutor, deve-se informar que não há condutor que utilize o veículo, no mínimo, 85% do tempo da semana o que, apesar cio
poder ocasionar uma majoração de prêmio a ser cobrado, garantirá a regularidade da contratação para efeitos da cobertura securitário em
caso de sinistro. Em caso de dúvidas no preenchimento das questões abaixo, consulte o verso deste formulário.
FATORES DE RISCO RELACIONADOS AO PRINCIPAL CONDUTOR E AO VEICULO
Nome do pdndpal condutor (O pdedpat condutor á a p58s08 que ntza o vetctAo pelo menos 85% do tempo da aemamma osen no exIsta wo pttnalpal condutor
*mar o xindutor male Jonens)
OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE
DATA DE NASCIMENTO: 31107/196
flformado

GPF: 025.038.178-01

ISEXO,

OX Masculino

aço dos condutores com a empresa:
,idedores
[I Representantes
Particular
[jOutros
Li Muturista

Feminino

[]Não informado
[lDiretores/Sócios/Gerentes

[IFuncionário/Empregado

2- Há pessoas na faixa etária entre 18 o 24 anos que conduzem o vekailo:

LI] Sim

[]Não Informado

Li Não informado

-

Não e estou plenamente ciente e de acordo que esta opção acarreta a redução do prêmio, bem como
como que não haverá cobertuij
securitário caso o condutor que estiver utilizando o veiculo no momento do sinistro esteja na faixa r'tdrie antro iR o 24 anos.
3- Os condutores tn perIlclpeço pecunlMa em caso de sInIstros?
jNão
[]Não Informado
[i] Sim
4- CEP do local onde o ve(culo pernoita: 15014-490
LI:N:io i:iríomn,.id
5- Possui garagem ou estacIonamento fechado e edusIvo para o veículo segurado?
[1] Noc. infra ii ca o
[] Sim, na empresa
Não, na empresa
LI Sim, na residência do condutor com portão manual
Sito, na residência do condutor cc'ir, pori0o .iutorndi:c o:: Poriro
na residência do condutor
Li Não utiliza o veiculo como meio de tranapnrto
8- Qual o ramo de alividade da mnpnasa?
Aiimanir.io
rjAuto Peços
LiAssistência Médica
dír:.: de Plásticos
]Confecção
LI] Construtora
- C'tora
[IEditora/Grêfk:o
[]Distobuidora de Bebidas
Engenharia
[IIndústria Melaluiica
L Importação/Exportação
j Laticinios
LI Prestador de Serviço
[1I]J SegurançalVigikfn,::r.
[ji] Telecomunicações
LII Supermercado
[1 Transportadora
[ ] Oulros
LINãO Informado
7- O vekulo possui icgadpo?
[Ni
[1 sin,
[II Não Informam
8- Possui dIspositivo antiturto/antI-roubo Instalado no vebilo segurado?
Outros
LI Vacina Antifuilo III ou outro sistema de gravação do chassi rrni div.0m'aa pouco do 'jou.ulo
LI DAF -V (Rastreodor da Porto Seguro)
[iNao
L]tturin
1
[ITracker
[ITronspundo: da Porto Sonoro
N4o i:l:'i:no 1:
Demais Roetreadores aceitos pele Seguradore Espenficor

Li
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Valor de Mercado Referenciado e Valer Determinado

C.N.PJ. 33448100100a1-1 1
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DEcLARAfÁ0 DO
Declaro, estou ciente e de acordo, sob pena de perda de direito de cobertura, conforme previsto no artigo 786 do Código Civil, que: Et
questionário é parte integrante da proposta de seguro e de futuras renovações; todas informações prestadas são verdadeiras e complexas,
O veiculo segurado não será conduzido por pessoa inabilitada. Responsabilizo-me pela autenticidade do veículo e de suaT
do
inclusive por fato, ato ou circunstáncia(s) do(s) proprietário(s) anterior(es). Quando selecionada a opção de resposta DAF V
i
antifurto, e não for constatada a sua instalação, a proposta não será emitida, acarretando na recusa da transmissão, O a
do
na proposta é meu representante legal neste contrato e emfuturas renovações. Tomei conhecimento prévio das Coridiç
seguro. Estou ciente que: o risco proposto seráaceito somente se estiver DENTRO DAS CONDIÇÕES DE ACEITAÇÃO DA
a cobertura inicia-se após a análise e aceitação do risco, onde a proposta deverá serprotocolada na Segiiradona
itiria
eletronicamente,> até 5 (cinco) dias corridos da realização da vistoria prévia ou até o vencimento do seguro anterior, A Seg
á o
prazo de 15 (quinze) dias após o protocolo da proposta ou transmissão eletrônica com a respectiva antecipação do prêmi
que,!Yrante
nte
ao proponente as taxas de cálculo vigentes à época do protocolo para se manifestar sobre a concretização ou não do seguro. No caso
de não aceitação da proposta o eventual prémio pago pelo proponente, será devolvido atualizado pelo IPCA/IBGE proporcional aos dias
decorridos A Seguradora utilizará os dados cadastrais do proponente, do proprietário legal do veiculo e dos condutores declarados ou
mencionados no momento da coritrataçào do seguro e ainda poderá consultar informações correspondentes a eventual ocorrência de sinistro
com o veículo e que envoIvarn as partes anteriormente elencadas. Restrições financeiras, tais como ações judiciais, cheques sem fundos,
pendências financeiras etc, podem implicar na recusa imediata da proposta. Tratando-se de veiculo adquirida corri isenção de impostos,
ostse rão deduzidos da indenização caso o percentual isento não tenha sido depreciado do valor do veículo no ato da contratação do
seguia. Obrigo-me a comunicar imediatamente a Seguradora, por escrito, qualquer alteração nas condições estabelecidas no contrato de
M. bem como neste questionário.

Local e data

Assinatura do Proponente

Assinatura e Carimbo do corretor
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DECLARAÇÃO

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA (PRP), partido político inscrito no
CNPJ 32.095.10110001-80, com sede administrativa na Rua Santo André, 534,
Jardim Europa, CEP 15014-490, São José do Rio Preto/SP, pelo Presidente da
Comissão Executiva Nacional, OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE, brasileiro,
casado, engenheiro, portador do CPF 025.938.178-01 e R.G. 9.959.998-3,
DECLARA, para fins e efeitos legais, que o veículo MMC/ASX 2.0 AWD CVT,
GASOLINA, 201512015, RENAVAM 01051530927, PLACAS FYB4340 é utilizado
exclusivamente para atendimento das finalidades e atividades essenciais do partido
no exercício de 2015.
Atenciosamente,
São José do Rio Preto-SP. 30 de dezembro de 2015

•

1

OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE
PRESIDENTE NACIONAL

Sede - Rua. Santo André n° 534 Jd. Europa CEP - 15014 490
São José do Rio Preto - SP - contatoprp.org.br - Telefone 17 - 3234 2468

03/04/2019

SGIP - Consulta

JUSTIÇA ELEITORAL
CERTIDÃO
CERTIFICO que, de acordo com os assentamentos da Justiça Eleitoral, o(a) Senhor(a) OVASCO RUMA
ALTIMARI RESENDE (Título Eleitoral: 053195510159) é PRESIDENTE (exercício: 0310612007 a 2810312019)
do órgão partidário, abaixo descriminado:

Ml

Partido Político:

PRP -44 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

órgão Partidário:

Comissão executiva

Abrangência:

BRASIL - BR - Nacional

Vigência:

Início: 0310612007 Final: 2810312019

Código de Validação: fRI F7ae5RbtBNSaRyqKl mAtfQbU
Certidão emitida em:

0310412019 16:56:18

• Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal
Superior Eleitoral na Internet, no endereço: http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/modulo-consultasgip3.
• As informações constantes desta certidão retratam o conteúdo dos assentamentos da Justiça
Eleitoral na data e hora de sua emissão, o que não impede a ocorrência de alterações futuras nestas
informações.
• Os dados partidários de abrangência nacional são de responsabilidade do TSE e os de abrangência
regional/municipal são de responsabilidade dos respectivos tribunais regionais.

Is

interü 1 .tse.jus.br/sgip3-consulta/certidao/membro?id=4466095&idOrgao=70935
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52

Assinada por

J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES
J3825317 OVASCO ROMA ALT(MARI RESENDE

Transação efetuada com sucesso por: J382.5317 OVASCO ROMA ALTMARI RESENDE,

..

0110712015 10:47:34
\ 0110712015 14:26:34

1033-7

-

03399.57029 36400.004135 46810.001027 464760000142735
Espécie Quantidade Nosso número
Agência/Código do Cedente
000041346810-41
4875 570236-4
R$
1
.1
Valor documento
Vencimento
7
5010001-11
1427Z35
0110712015
(+) Moral Multa
(=) Valor cobrado
1 (+) Outros acréscimos
1 RiL

Cedente

Azul Companhia de Seguros Gerais
Número do documento
41346810
(-) Desconto! Abatimentos (-) Outras deduções
Sacado

53

Autenticação
mecânica

Demonstrativo
Até o vencimento pagável em qualquer banco.
Após o vencimento esta ficha perderá a validade.

T

1033-71

03399 57029 36400.004135 46810.001027 4 6476000014273s

de pagamento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento
Cedente
il Companhia de Seguros Gerais
a do documento
No documento
Local

1

41346810
Espécie
Carteira
CSR
R$
Instruçães (Texto de responsabilidade do cedente)
2410612015

Vencimento
0110712015
Ponto Venda! Ident. cedente
4675 570236-4
Nosso número

Espécie doc. Aceite Data
processamento
DM
N
24/0612015
Valor Documento (=) Valor documento
Quantidade

1

000041346810-0
111&7Ç

1

(-) uesconto / Aoalimentos

A COBERTURA DO SEGURO SÓ TERÁ INÍCIO APÓS A REALIZAÇÃO DA VISTORIA
PRÉVIA ( QUANDO FOR NECESSÁRIO) E ACEITAÇÃO DO RISCO PELA COMPANHIA.
HAVENDO RECUSA DO RISCO, SERÁ DEVOLVIDO A V.S. O VALOR ORA RECEBIDO
CORRETOR(A): UTILIZAR SOMENTE PIPAGTO IA PARCELA DE COBRANCA ANTECIPADA
ÓRGÃO 99-SEQUÊNCIA 48810- FAIXA 41- NUM. RECIBO 346810- PROPOSTA: L7CQD7YHTCY

(-) Outras deduções
(+) Mora / Muita
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
Cód. baixa
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador/Avalista

JI O O 1 1 HI 1 O ll O II ll
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PROPOSTA DE SEGUROS E AUTOMOVEL RCF-V E APP
AZUL SEGUROS AUTO

jJ

Assistência e/ou sinistro: Capitais e Grandes Centros 4004 3700
Outras Regiões 0800 703 0203

C,N.P,J 033.418,15010001-11

MC AZUL 0800 703 1280

OMdoIta: 0800 727 1184

MC
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VIGÊNCIA
DAS 24 HORAS
DO DIA 24/06/2015

da Proposta na CIA

AZUL)iMdoqja Defictentoe
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udltivotl 0800 727 8736
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24/06/2016
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67386.1105 W. 485.8
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T,ps' de Oç'nreçdo

'cAnleede

ALICE NOVA

Seguro Anual
PROPONENTE

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
Jurídi(

0110001-80

Corretor

1998 - OUTROS
CEL: (17) 98142-2332 / COM: (17) 3234-2468
C,EP

Ende,e,o Coe eroeod

15014-490

coemplsnnte

R SANTO ANDRE N 2 534

JARDIM EUROPA

LI.F

JOSE DO RIO PRETO

'e Cerro

SP

Corel de re5urede

CORRETOR
N°Su,p L,der

Pd onç ãn 5

67386J

Correta
Lide,

10000

670049 - LACOFORT CORRETORA DE SEGUROS LTDA
FORMES DE VISTORIA PIRÉ\flA/ COBERTURA PROVISÓRIA

N AendRaneeodor

Nota R-1 No

5,50, da N.F

11386

266

121113

Ano Fabr:oaçdo / Molete
201512016 0Km

0.00

Dela nUs SE

19/06/2015

Dela de Sarda

TOYOTA COROLLA SEDAN XEI 2.0 16V FLEX AUT.
N° Passagenon

S0,

Liconçn

5

SP

12 PRETA

jGSoItna/ÁIcooI

haesi Se

1 9BRBDWHE7G0272807

Ciorre de Lscahzeçàc, onde o veculc, recola e-co penren000 nu' p itorra 051, do tem p o da rsrrr,one

PUOS ANUAIS

rticuIar (sem isenção)

«$)

2.014,72

Casco

Classe O

Acessórios

50000030491 800003800050000535001 00000876260O0000O0O550O09Q00OQ0Q0QÜ0g7g2509gfl7
SOOOOOlC1S6l72O549DYP0O003F21F2lB3C7/l00 0 l2S0l906o1o8soo1 oolsusos0007,oi r a s oioo

Dl1lnra da nerpresale

2410612015 14'53 '26

0,00

- som

0,00

- equlpamen o
RCFV- DM
RCFV - DC

DOBERflJR

Ls,,

Não

0n1
Ortdan Cdnuo

18001

k'°°°

/.t.nnada2

1/SeuS

Condutores Declarados

lO-VEICULOS DE PASSEIO

56454858

Por,e',e,o
CNH Prirrctpal Credite,

38 - DISTRITO FEDERAL

( atetor a r e,t!ir,u

Coeeoss'ooAo,

25/0612015

Foram oferecidas ao Segurado duas opções para a contratação do seguro: Valor de
Mercado Referenciado e Valor Determinado. A opção escolhida foi indenização por Valor APP
de Mercado Referenciado. Em caso de indenização integral, a mesma, será de acordo Murte/tnvslrdez Permanente
com o fator tio ajuste contratado de 100,00% do valor referência da tabela FIPE Cláusulas
divulgada no sito www.flpe.org.br, vigente na data da indenização e região de contratação. Prêmio Liquido Total
Caso esta tabela seja extinta a indenização ocorrerá com base na tabela Molicar Custo de Apólice
divulgada no site www.molicar.com.br .
l,OF.
045, Frac.:

RCF-V Donos Molecas

100.000,00
CPP . Mo,te AoOnntsl / Seal,do
10.000,00
RI

pco'; Denso
RI
100.000,00
Pe,mesar,ls

Coberhjra do ve(ctio

Cidoetae

RI
CrI O/o
RI

298,73
0,00

FraoQ'aa RCF-V Domo l,Iatnmeto
't
eAnege,r

F,aooeia

0,00

P$

0,00

Areeo'0ricr.
P4

aoso

2.563,00

Prémio Total

183,99
27.87
72,56
298.73
2.597,87
0,00
192,47
64,35
2.854,70

0,00

Franquia

Colisão, Incêndio, Roubo ou Furto (Valor de Franquia: 3 - 50% da Obrigatória
Mercado Referenciado) / Depreciação Total:
0,00% / Var. Opcionais: 0,00% / RCF-V / APP

wm - CI15 (VUO 1!$WtO"1015)
0001000150906030491

li 35109827129 271 933 1801 (50318008,5'3238rn009001
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PROPOSTA DE SEGUROS E AUTOMOVEL RCF-V E APP
AZUL SEGUROS AUTO

9

Assistência e/ou sinistro: Capitais e Grandes Centros 4004 3700
Outras Regiões 0800 703 0203
WAZUL 0800 703 1280 Ou~0800 727 1184 SAC AZULMdoda DeficIentes Audltivos: 0800 727 8736
CN.P.J 033.448.15010001-11
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DO DIA 24/0612015
AT AS 24 HORAS
DIA
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DADOS CADASTRAJS PESSOA JURÍDICA

ATIVIDADE PRINCIPAL DESENVOLVIDA
OUTROS
PATRIMÔNIO LIQUIDO
(PREENCHIMENTO NECESSÁRIO)
Não Desejo informar

TIPO EMPRESA
Empresa Privada
RECEITA OPERACIONAL BRUTA ANUAL (PREENCHIMENTO NECESSARIO)
Não Desejo informar

ida:
Patrimônio Liquido:
representa o registro do valor que os proprietários de uma empresa têm aplicado no negócio. É a
diferença entre o valor dos ativos e passivos da pessoa jurídica, que melhor reflete a sua situação patrimonial.
Receita Operacional Bruta
externo.

é o produto da venda e serviços de produção de pessoa jurídica, nos mercados interno e

Controladores:
o artigo 116 da Lei 6.404176 define o acionista controlador como aquele que é titular do direitos de sócio
que lhe assegurem de rriodo permanente, a maioria dos votos nas deliberações da assembléia geral e o poder de eleger a
maioria dos administradores da companhia e usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o
funcionamento dos órgãos da companhia.
Administradores: são os responsáveis por administrar e gerir os negócios da pessoa jurídica. Nas sociedades limitadas, os
administradores serão eleitos no contrato social ou em ato separado. Nas sociedades anônimas, serão eleitos em assembléia
geral ou em reunião do Conselho de Administração quando existente.
Procuradores:

pessoas que recebem da pessoa jurídica, poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses.
OBSERVAÇÕES

SAC 0800-703-1280 - Infoimações eraIs redanaçõea e cance4amento
0800-727-8736 - Atendimento Exclusivo para pessoas com de4dênde auditiva - Sito: www.ponoseocornbr
s dados: Patrimônio Liquido, Receita Operacional Bruta Anual, Controladores, Principais Administradores e Principais
Procuradores do Proponente devem ser preenchidos, conforme exigência da Circular Susep n° 380108.

ct.Áusut.s

PMt0S

37E-Assistência Rede Referenciada - Sem Limite de km
135A-Danos morais e estéticos - até R$10.000,00
38J-Vidros, retrovisores, faróis e lanternas - Franquia: Vidros para
brisa e traseiro RS120.00 - Vidro lateral R$60,00 - Retrovisor
R$120,00 - Farol e lanterna convencional R$120,00 - Farol de
xenônio ((tem de série) R$1.000,00
Lanterna de LED (item de
série) R$200,00
58J-Carro extra (15 dias de locação) - Plano 2
Rede
referenciada

ONDIÇES DE 0ERGlALO

96,50
28,42
54,20

1 - Desconto Emissão Especial
7 - Desconto Comercial

-15,00%
-10,00%

119,61

ATENÇÃO AO(S) AVISO(S)

Para proposta com forma de pagamento Débito em Conta, o respectivo banco somente validará o débito cujo CPF/CNPJ
informado seja do próprio correntista.
Reposição pelo valor de zero quilômetro por 90 dias somente quando o veiculo for contratado como 0km (Zero quilômetro).
Se a tabela FIPE, divulgada no site www.fipe.org.br for extinta ou deixar de ser publicada a indenização integral terá como
base o valor que constar na tabela Molicar (Www.molicar.com.br ).
- Aub, (VIIO .J1i&2OI5)
1 0001000150000030491 800e0350000000e53500

24c5'25 4 4 Z
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PROPOSTA DE SEGUROS E ALJTOMOVEL RCF4I E APP

VIGÊNCIA

AZUL SEGUROS AUTO

DAS 24 HORAS
DO DIA 24/0812015

Assistência e1ou sinistro: Capitais e Grandes Centros 4004 3700
CN.P.J 033.448.150/0001-11

ATÉ AS 24 HORAS

Outras Regiões 0800 703 0203

DO DIA 2410812016

SAC AZUL 0800 703 1280 Ouvldod: 0800 727 1184 MC AZULIOuvidoiia Dafident Auitivos 0800 727 8738
Processo Susep 1541400105512004-84

N da Proposta na CIA

Número Código: 05355

67386J.105 W 485.8

N5 RejJsJro L7QD7YHTCY

Tarifa: Junho/2015 Versão (Junho/2015
De acordo com os dados informados leste orçamento foi identificado que não há necessidade de realização do,
porém, após a transmissão da proposta, caso necessário, poderá ser solicitada a realização da mesma.

INFORMAÇOES DE COeRANÇA
Ciãdio Forme de Pegarneoto
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2x Todas Ficha de compensação 1

VALOR DAS FINALiDADES

15ruSsâfl

parcela: 0110712015

VALOR DAS

Encargos

2.854,70R$

J

0,00

1' Parsoda

PARCELAS

OemrmaOS Parcelas

1.427,35R$

1.427,35

Juros

R

Percorrtcal

64,3v

2,48

MÁ
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PROPOSTA DE SEGUROS E AUTOMOVEL RCF-V E APP

VIGÊNCIA
DAS 24 HORAS
DO DIA 248!2015

AZUL SEGUROS AUTO
Assistência e/ou sinistro: Capitais e Grandes Centros 4004 3700
C.N.P.J 033.448.15010001-11

Outras Regiões 0800 703 0203

SAC AZUL: 0800 703 1280 O%Mdoda: 0800 727 1184 SAC AZUL$OuvkIoria Delicientes Audftivos 0800 727 8736
Processo Susep 1541400105512004-84
Número Código: 06355
ou Proposta na CIA

ATÉ As 24 HORAS
DO DIA 2410&2016

6738&J.105 645 4858
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NR Ri510 L?0007YH1CY

TarIfa: Junhof2015 Versão ( Junho!2015 )

Mi
DECLARAÇÃO PROPONENTE

IMPORTANTE

1

e

Fica entendido e acordado que, o presente seguro somente será emitido nas condições desta proposta. Caso sejam constatadas
no laudo de vistoria e existência de avarias no veículo, até o limite aceito pela Azul, as mesmas serão registradas no
Relatório de Vistoria Prévia do Risco, como também a apólice será emitida com Cláusula 59 - Cláusula Especial de Avalias
Preexistentes, nas condições gerais do Azul Veículos.
A aceitação do seguro estará sujeita a análise do risco.
A AZUL Seguros tem 15 (quinze) dias para considerar aceito os termos e condições da presente proposta.
No caso de recusa da presente proposta pela AZUL Seguros e o segurado ou proponente tenha efetuado qualquer pagamento,
reconhecido e comporovado, o mesmo será restituído ao segurado ou proponente.
O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização.
Não serão aceitos como PARTE INTEGRANTE DO VALOR DO VEÍCULO: acessórios (rádio, toca-fitas, CD. etc) eou
amentos e/ou carrocerias, devendo os mesmo serem indicados nos campos específicos para cobertura,
o segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, ou Site WWWsusep.qav.hr . por meio do número
de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.
Autorizo a realização de consulta de pontuação na Carteira Nacional de Habilitação do piocipal condutor indicado na proposta,
para fins exclusivo da campanha Trânsito Mais Gentil em vigor para propostas emitidas dentro das classes de localização
participantes da campanha, que poderá ou não, após avaliação, conceder desconto rio prêmio do seguro.

As condições contratuaisíregulamento deste produto protocolizadas pela socledade/arilldade Junto à Susep poderão ser consultadas no
endereço eletrônico www.susep.govbr, de acordo com o número de processo constante da apólice/propoelsi.
Declaro que:
1. Recebi as onentaçúes sobre esta proposta, bem como o acesso às condições gerais do seguro e suas lánsulas por rumOu
da página da AZUL Seguros na internet (www.azulseguros.com.br ), e tornei ciência desse material e não tenho dúvidas sobre ao
referidas cláusulas. Estou ciente que posso solicitar a qualquer momento as Condições Gerais irripressas ao meu Correio de
Seguros.
2. Esta proposta foi preenchida com dados informados por mim, inclusive o Questionário de Avaliação de Risco,
3. Estou ciente que a seguradora poderá utilizar meus dados cadastrais e que restrições financeiras, tais corno açõns, choques
sem fundos, protestos, pendências financeiras e similares, sejam em nome do proponente, ou em nome do proprietário legal do
veotilo, ou em nome do condutor indicado nesta proposta, poderão implicar na recusa imediata do risco.
tu expressamente que a respectiva apólice e o carnê de pagamento, sejam encaminhados diretamente ao correto
do nesta proposta, que enviará aos meus cuidados.
5. Estou ciente e expressamente autorizo a inclusão de todos os dados e informações relacionadas ao presente seguro, assiril
como de todos os eventuais sinistros e ocorrências referentes ao mesmo, em banco de dados, aos quais a seguradora poderõ
ocorrer para análise de riscos atuais e futuros e na liquidação de processos de sinistros.
6. Conforme estabelece o artigo 75, li, 'e' da Circular Susep 445 de 02 de Julho de 2012, o proponente pessoa jurídica devo
informar à seguradora os nomes dos controladores até o nível de pessoa física, dos principais administradores e procuradores.
Essas informações devem ser prestadas em formulário anexo. Na qualidade de representante legal da possuo )urídico õroponeite,
garanto a veracidade e completude dos dados fornecidos, nos lermos do artigo 766 do Código Civil.
No momento da contralaclo do seguro (com oferecidas pela Cio outras opções mie coberturas, ourém o se q uracto optou pela
informada na proposta.

Local o D10

Assratji;j do Proponer
o
do

Assinalo ra
Corretor

SAC AZUL' 0800 703 1280 (informacão reclemaudo e cor'celarnsnio) - 0800 727 8736 (aterdiniunio eXclusivo para pessoas com
deficiência auditiva) - Solicitação de serviços/sinistro: (11) 3366 2985 (Mercosui) - 4004 3700 (Capitais e Grandes Centros)
0800 703 11203 (Demais Localidade) - Site: www.azulseguros.com.br
Azul Companhia de Seguros Gerais - Matriz - Av. Rio Branco, 80 13°, 16
- pus, PM Wt, . Pela Cw&, .iunfl&2015)

t

71

01

2

ao 20 andar - Centro - RJ
e':

Cep:20040-0711
os,,'»

OíJES11ONARIO 06 AVâUAÇÂO DO RISCO PESSOA JURIOICA VERSÃO 05

Piocesno Susp N 9 1541400105512004-34
Valor de Merçado Referenciado e Valor Determinado

C.N.P.J. 3344815010001.11
Impresso em: 24/0612015 14:53:24

Este fomaitárlo 6 parte lotegrante
da proposta nf

673861105 645 485.8
iate 0001

DO

Nome do Segurado: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
Marca, Tipo e Modelo: TOYOTA COROLLA SEDAN XEI 2.0 16V FLEX AUT.

jaca;

Foe (Com):

Classe de localizaç5o onde o veículo circula eiou permanece no ininimo 35% tempo da semana: 38-DISTRITO FEDERAL

EWCL
1tÃL BW
IORrANTE I
k~ em: ZWC IS 14:53:24
Os dados abaixo devem ser preenchidos com as informações do Principal Condutor que deve ser legalmente habilitado 3 conduzio258
veículo segurado. O Principal Condutor é a pessoa que utiliza o veículo, no mínimo, 85% do tempo da semana. Casohaja
pessoas, além desta, que utilizam o veículo mais que 15% do tempo da semana, ou seja, na hipótese de não se conseguir defini ri
Principal Condutor, deve-se informar que não há condutor que utilize o veículo, no mínimo, 85% do tempo da semana o que, apesar lo
poder ocasionar uma majoração de prêmio a ser cobrado, garantirá a regularidade da contratação para efeitos da cobertura securitária em
caso de sinistro. Em caso de dúvidas no preenchimento das questões abaixo, consulte o verso deste formulário.
FATORES DE RISCO RELACIONADOS AO PRINCIPAL CONDUTOR E AO VEICULO
Nome do ptw,el condutor (O pitoclpel ~Or

6 a pessoa que utza o vefculo pelo menos 85% do tempo da semana, osso não saiste an pindpel condulor

Informar o omdutor mais Jovem)

BRUNO ALTIMARI RESENDE DE MAUIS
08/0911984

Jo I nfor mad o

DATA DE NASCIMENTO

c 325.142.228-69

Masculino

'

Li Feminino

Li Não Informado

iaçào doe condutores com a empresa:
]Não informado
dedores
[ Representantes
Funcionário/Empregado
Diretores'Sócios/Gereniea
Li
[i Outros
Lii Motorista Particular
2- Há pessoas na faixa etária enire 18 e 24 anos que conduzem o vecu4o:
[]Não iriforn'iado
Li sim
X Não e estou plenamente ciente e de acordo que esta opção acarreta a redução do prêmio, bem como que não haverá cobeduio
O
secuntaria cabo o condutor qu estivn-r utilizando o veiculo nu momento do sinistro esteja na fa
1 iri
otr 1
3- Os condutores tám participeçáo pecunlárla em caso de sinistros?
E- Neo
ELi Sim
[:]Não
E]
Nao Informado
4- CEP do local onde o w3fculo pernoIta: 70160-900
Não informado
5- Possui garagem ou estacionamento fechado e exclusivo para o veículo segurado?
Não informado
[ j Sim, na empresa
Não, na empresa
Sim, na residência do condutor com portão manual
Sim, na residência do condutor com portão automático ou porteiro
LiNão, na residência do condutor
LII Não utiliza o veiculo como meio de transporte é residência
5 Qual o ramo de atividade da empresa?
AUrnentk:io
Assistência Médica
—]Auto Peças
:rcio de Plásticos
Lilcontecção
LiConstrrtoa
etora
j
LiDstribuiiJora de Bebidas
LiEditoraIGdnaa
Engen1nrna
Importação/Exportação
Indústria Mecildigias
Lisequrançaivigiíãn:e
Laticinios
LiPrestadur de Serviço
Supermercado
Telecomunicações
Transportadora
[] Outros
Não Informado
7- O veículo possui logolipo?
Sim
Não
Não Informado
8- Possui dlsposlttw arfflturtoknll-roubo Instalado no veículo segurado?
Outros
EL Vacina Antifurto III ou outro sistema de gravação do chassi em diversas panes do veiculo
i DAF -V (Rastreador da Podo Seguro)
L
LiNão
E1turan
Transponder da Parto Sonoro
Na, Informado
L Tracker
E1 Demais Reelreadores aeitoC pele Sequradoro Esnrar,ific:ar

ï
fl
Li

Li

Li
Li
Li

Li

Li

Li
Li

Li

i

Li

Ir/natO - nua, r'ss OtOr
..

Silo 1 'nna5e ilibo//mim,

.::ae
.........................................................................
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C.N.P.J. 3344815010001-11
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673861105 645 485.8
Hera 5101

DECLARAÇÃO DO PROPONENTE
Declaro, estou ciente e de acordo, sob pena de perda de direito de cobertura, conforme previsto no artigo 766 do Código Civil, que Es
questionário é parte integrante da proposta de seguro e de futuras renovações; todas informações prestadas são verdadeiros
;uritple.t/.
O veículo segurado não será conduzido por pessoa inabilitada. Responsabilizo-me pela autenticidade do veiculo e de sua
LHL U4 flEI
inclusive por fato, ato ou circunstancia(s) do(s) proprietário(s) anterior(es). Quando selecionada a opção de resposta DAF V co o cispo
uIvo
antifurto, e não for constatada a sua instalação, a proposta não será emitida, acarretando na recusa da transmissão. O cor oi ri
2 59
na proposta é meu representante legal neste contrato e em futuras renovações. Tomei conhecimento prévio das Candiçá e Ger is do
seguro. Estou ciente que: o risco proposto será aceito somente se estiver DENTRO DAS CONDIÇÕES DE ACEITAÇÃO DA S
a cobertura Inicia-se após a análise e aceitação do risco, onde a proposta deverá ser protocolada na Seguradora ou trari mitido
eletronicamente, até 5 (cinco) dias comidos da realização da vistoria prévia ou até o vencimento do seguro anterior, A Seguradora ré o
prazo de 15 (quinze) dias após o protocolo da proposta ou transmissão eletrônica com a respectiva antecipação do prêlreo, que garante
ao proponente as taxas de cálculo vigentes é época do protocolo para se manifestar sobre a concretização ou não do seguro. No caso
de não aceitação da proposta o eventual prêmio pago pelo proponente, será devolvido atualizado pelo IPCA1IBGE proporcionei aos dias
decorridos. A Seguradora utilizará os dados cadastrais do proponente, do proprietário legal do veículo e dos condutores declarados cii
mencionados no momento da contratação do seguro e ainda poderá consultar informações correspondentes a eventual ocorrência de sinistro
com o veículo e que envolvam as partes anteriormente elencedas. Restrições financeiras, tais corno ações judiciais, cheques sem fundos
pendências financeiras etc, podem implicar na recusa imediata da proposta. Tratando-se de veículo edqunido com isenção de impostos,
estes serão deduzidos da indenização caso o percentoal isento não tenha sido depreciado do valor do veiculo no ato da contratação do
seguro. Obrigo-me a comunicar imedioroirionro
o Sugurridoro,
quatqi ar iltaraicdo cria ucncliçPes .slrjratoc,idcs rir ruO/roto de
por
bem como neste quesíioridrir'.

Lucrit e ítato

Assrniatuia do Proponente

Asintura e Cniniho do corretor
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DECLARAÇÃO

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA (PRP), partido político inscrito no
CNPJ 32.095.10110001-80, com sede administrativa na Rua Santo André, 534,
Jardim Europa, CEP 15014-490, São José do Rio Preto/SP, pelo Presidente da
Comissão Executiva Nacional, OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE, brasileiro,
casado, engenheiro, portador do CPF 025.938.178-01 e R.G. 9.959.998-3,
DECLARA, para fins e efeitos legais, que o veículo TOYOTA COROLLA
XEI2OFLEX, ALCOOL/GASOLINA, 201512016, RENAVAM 01053599967,
PLACAS FXP6844 é utilizado exclusivamente para atendimento das finalidades e
atividades essenciais do partido no exercício de 2015.

Atenciosamente,

IS

São José do Rio Preto-SP, 30 de dezembro de 2015

OVASCO ROMA LTIMARI RESENDE
PRESIDE E NACIONAL

Sede - Rua. Santo André n° 534 Jd. Europa CEP - 15014 490
São José do Rio Preto - SP - contato@prp.org.br - Telefone 17 - 3234 2468

03/04/2019

SGIP - Consulta

JUSTIÇA ELEITORAL
CERTIDÃO

1PM. SÇJI

CERTIFICO que, de acordo com os assentamentos da Justiça Eleitoral, o(a) Senhor(a) OVASCO ROMA
ALTIMARI RESENDE (Título Eleitoral: 053195510159) é PRESIDENTE (exercício: 03106/2007 a 28/0312019)
do órgão partidário, abaixo descriminado:

Partido Político:

PRP -44 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Órgão Partidário:

Comissão executiva

Abrangência:

BRASIL - BR - Nacional

Vigência:

Início: 0310612007 Final: 28103/2019

Código de Validação: fR1F7ae5Rbt8NSaRyqKlmAtfQbU=
Certidão emitida em:

0310412019 16:56:18

• Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal
Superior Eleitoral na Internet, no endereço: http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/modulo-consultasgip3.
• As informações constantes desta certidão retratam o conteúdo dos assentamentos da Justiça
Eleitoral na data e hora de sua emissão, o que não impede a ocorrência de alterações futuras nestas
informações.
• Os dados partidários de abrangência nacional são de responsabilidade do TSE e os de abrangência
regional/municipal são de responsabilidade dos respectivos tribunais regionais.

Is

interOl .tse.jus.br/sgip3-consulta/certidao/membro?id=4466095&idOrgao=73935

1/1

irc

:?RC7E !E P.

Assinada por

J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES
J3825317 OVASCO ROMA ALfiMARI RESENDE

Transação efetuada com sucesso por: J382531 7 OVASCO ROMA ALT1MARI RESENDE.

r'-"

1310712015 08:19:55
' 1310712015 09:43:50

AZUL SEU'diOS
RECIBO
TORCIMENTO

16/07/15

BRADESCO

1237-21
FICHA DE CAIXA

27q2.704 500q 8-280941 49000.449204 3 64910000156630

kD1..,

-

CEDENTE

AZUL CIA DE SEGUROS GERAIS

2373-0004492/P

DATADO DOCUMENTO

VALOR EM MOEDA

1.566,30

16/06/15
USO BANCO

VALOR

05

1.566,30
INSTRUÇÕES (TESTO

DESCONTO/ABATIMENTO
OUTRAS DEDUÇÕES

z

JUROS/MULTA

O

OUTROS ACRÉSCIMOS
VALOR COBRADO

N' 00 DOCUMENTO

46791055H
NOSSOÚM
NERO

05/00/96
ISCO)2809449-2
SACADO

PARTIDO REPUBLICANO
PROGRESSISTA

46791055H
CARTEIRA

ESPECE/MOEDA

SEGURO
DUANTICADE

A

R$

05/00/962809449-2

16/06/15
x VALOR

-

1.566,3(

R$

R$

)PCOES PARA PAGAMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS OESTE BANCO
1.601,59
35,29 TOTALIZANDO R$
I,TE 2410712015 ACRESCENTAR R$
1.642,33
76,03 TOTALIZANDO R$
ÇTE 3110712015 ACRESCENTAR R$
POS 3110712015 NAO RECEBER: SOMENTE NA SEGURADORA. ACRESCIDO
)E UMA TAXA DE 0,30% AO DIA, CASO NAO TENHA SIDO CANCELADO, CONF.
IRCULAR SUSEP N.239/03. SUJEITO A REALIZACAO DE NOVA VISTORIA
OM PAGAMENTO DE R$ 60,00 A TITULO DE REATIVACAO, SOMENTE PARA
EGUROS DE AUTOMOVEIS.
UMERO DA APOLICE: 67.15.31.01 .002828.000 - PROPOSTA: JKJ1BPN3SRM

SACADOR/AVALISTA

1.566,30

OUTRAS DEDUÇÕES

)-)OUTRASDEDUÇÕES

•IMOwTA

))OUTROlACiCBOS

JUROS/SALTA

O

OUTROS ACRESCIMOS

A
$

• VALOR COBRADO

,.IVALORCORAAOQ

A

N DO DOCUMENTO

SACADO

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
AV FAUSTO S RASGA
- SP
15040 - 5 J RIO PRETO

R$
DESCONTO/ABATIMENTO

-IDESCOT.TO/ADUT VENTO

DE RESPONSASILIDAD( DO CEDENTE)

1.566,30

VALOR

).}VALOR DO DOCUMENTO

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS
1314
*** IOF JA INCLUSO NO VLR DO TIT.
110,85
R$
AUTENTICAÇÃO NECANICA

***

46791055H
NOSSO NÚMERO (SCO)

*

FICHA DE COMPENSAÇÃO

05/00/962809449-2
SACADO

PARTIDO REPUBLICANO
PROGRESSISTA

APÓLICE/RECIBO

APÔLICE/RECRO

67.15.31.01.002828.000
000049

2373-0004492/P
VALOR EM MOEDA

.OSSO NÚMERO (8C0)

DATA PROCESSAMENTO

ACEITE

02/02

AGINCLA/CONTA

AGNCIA/CôDIDO CEDENTE

2373-0004492/P

CNPJ: 33.448.150/0001-11
ESPÕCS DOC

N DO DOCUMENTO

16/07/15

16/07/15

ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.

02/02

.PARC./PI.ANO

~MENTO

LOCAL DE PAGAMENTO

PARCJTIANO

AGINCIA/CONTA

R$

1237-21

BRADESCO

l

67.15.31.01.002828.000
°°°°

1 ll liii 1111 I 1111 1111111 II I 1 H 11110 I OH if I H 111111111111 11I I 11 I 11111111 I 11 I I

1

AzL1I Seguro Auto
APÓLICE DE SEGURO
Nr. Apólice: 87.15.0531.002828.000 Vigência do Seguro:ãs 24h de 0810612015 6s 24h de 0810612016

ProcessoSUSEPNr.:

15414.001055/2004-84

Numero cia Proposta: 67386.1.105 538 314.2

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
AV FAUSTO S RASGA 1314
UD RESIDENCIAL
SP
15040-290 S J RIO PRETO
67-0049 - LAC0R)T CR SEM LIDA

150667 15310 1002828000000049 16062015 100

Nome: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
' Endereço: SANTO ANDRE 534

o

2

CPFJCNPJ:03209510110001-80

JARDIM EUROPA

1C

15014-490 SAO JOSE

ntidade de ltens:oo,
Coberturas

Valores em Reais (R$)

PRÉMIO CASCO + CLÁUSULAS ADICIONAIs
PRÉMIO RCFV
o PRÊMIO APP
SERVIÇOS
, ADICIONAL DE FRACIONAMENTO ( 2.48%)
CUSTO DE APÓLICE
I.O.F.

-

•-.

Prêmio Total

2.027,36
731.04
61,43
28.88
70.56
0,00
213,31
a. i2. 58..

COBRANÇA EM: FICHA O COMPENSAÇÃO R$

.

- ................ .

.

Valores em Reais (R$)

a.
ULTE AS CONDIÇÕES GERAIS DO SEU SEGURO EM NOSSO SITE www.azulseguros.com.br , OPÇÃO
NTE/MANUAL DO CLIENTE E CLIQUE NA VERSÃO 0512015 E LEIA ATENTAMENTE.
VERIFIQUE OS SEUS DADOS PESSOAIS, ITEM SEGURADO, GARANTIAS CONTRATADAS E SEUS RESPECTIVOS
VALORES. EM QUALQUER DIVERGÊNCIA, ENTRE EM CONTATO COM SEU CORRETOR E SOLICITE A CORREÇÃO
0. IMEDIATAMENTE, A FIM DE EVITAR PERDA DE DIREITO EM CASO DE INDENIZAÇÃO. A FALTA DE PAGAMENTO
DE QUALQUER PARCELA NO PRAZO DEVIDO, ACARRETARÁ NO CANCELAMENTO DO CONTRATO.

—#4

'

o

Informação ou consulta, procure o seu Corretor ou nosso Serviço de Atendimento

CORRETOR
67386J)
(SUSER: 000001.0.067386-2) - (SUSEPINHA:
67-0049-00-0000-0 - LACOFORT CORR SEGS LTDA
AV FAUSTO S RASGA 1314
JD RESIDENCIA
SP TELEFONE:
3219-9111
15040-290 S J RIO PRETO
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AZUL. SEGUROS
ASSISTÊNCIA 24H, SOCORRO OU SINISTROS
g TELEFONE(S): 4004 3700(CAPITAIS E GRANDES CENTROS) OU 0800 703 0203(OUTRAS REGIÕES)
SAC: 0800 703 12 80 - DEFICIENTE AUDITIVO: 0800 727 8736 - OUVIDORIA: 0800 727 1184
CNPJ: 33.448.150/0001.11

Pir. Código: 05355

fir. Registro SUSEP: 000000013608

REIMPRESSA EM 16106/15
SAO J RIO PRETO 16/0612015

Local e Data

Azul Cia de Seguros Gerais
Azul CompanhIa de Seguros Gerais . Av. Rio Branco, 80 . 13°, 164 ao 20' andar Centro Ri CEP2040470

2
O

Item: 0001 Fator de Ajuste: 100,00%
101 Gás: NÃO
Modelo:
Cobertura Básica: COMPREENSIVA
ASX 2.0 16V 4X4 AUT.
Ano Fab.: 15 Ano Mod.: 15 Placa: SP/FYB4340
Tipo de Franquia: 50% DA BÁSICA
Chassi: 93xxTGA2WFCF 19529
Qtde Passageiras: 5 Qtde Portas: 5
0Km: NÃO Data Salda:
Renavam: 705987604
CepdePemolte: 15014-490
CorPredominante: PRATA
Cissede Bónus: 00
Conus8vel: GASOLINA
VeicuioAilenado NÃO
Vistoria Especial: NÃO
Classe de Localização: DEMAIS REGIOES DO ESTADO DE SÃO PAULO

Valor dai Pfanqias (R$)
3.249,00
Casco:
0,00
Acessórios:
Vldro Para-brisa etraseiro: 120.00
60,00
Vidro Lateral:
Retrovisor 120.00
FaroleLantema convencional: 120,09'
Farol de Xenónlo (itom séde) 1000, 9()
Lanterna de LEI) (Item série): 200 4)0
EquIpamento:

j 266

Acessórios! Equipamentos:

o
10 Beneficiário:
O Cláusulas: AUTO 1
52 58J 38J 37E 57A
RCFV 118 119 135A
Código FIPEITARIFA: 00022115511506

Código de ldentiflcaçáo(Ci.): 53. 5U4 . DMU .605. OHO

EM CASO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL, A MESMA, SERÁ DE ACORDO COM O FATOR DE AJUSTE CONTRATADO DE
100,00% DO VALOR REFERÊNCIA DA TABELA FIPE DIVULGADA NO SITE WWW.FIPE.ORG.BR , VIGENTE NA DATA
DA INDENIZAÇÃO E REGIÃO DE CONTRATACÃO.CASO ESTA TABELA SEJA EXTINTA A INDENIZAÇÃO OCORRERÁ
COM BASE NA TABELA MOLICAR DIVULGADA NO SITE WWW.MOLICAR.COM.BR
Prêmio Liquldo(R$)
Capltal(R$)
Garantfa(s)IServlço(s) Contratado(s)
1 .818,64
MERCADO
REFERENCIADO
DE
VALOR
"MOVEL (CASCO)
6391(
100.000
Mo DANOS MATERIAIS
64,09
100.000
RCFV DANOS CORPORAIS
27,33
10_000
cn 0. MORAIS E ESTETICOS
30,71
10.000
APP INV.PERMANENTE
30,71
10.00()
APP MORTE ACIDENTAL
76.07
CARRO EXT RD REF 150
28,88
O VIDROS/RETROV. /FARÕIS/LANTERNAS
132,65
ASSIST. REDE REF. SI LtMITE DE KM

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO-.'3E RISCO "(C1ausu1
co
j L!i 'd1ca - Versao
Sexo
Data de
CPF
Principal Conr
------------ ------ ---------- - ------------ ---Nascimento
31107/1961
OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE 025938178-01 M
Possui garagem ou estacionamento fechado exclusivo para o veiculo
resa? SIM.
esidencia com portao automatico ou porteiro? SIM.
S
Relacao dos condutores com a empresa? DIRETORES/GERENTES/SOCIOS.
Os condutores tem particlpacao pecunlaria em casos de slnistro(danos ao veiculo)? MAO.
O veiculo possui logotipo? MAO.
COMUM.
Antifurto:
OUTROS
Ramo de atividade da empresa:
IE Ha pessoas na faixa etarla entre 18 e 24 anos q ue conduzem o veiculo?
MAO E ESTOU PLENAMENTE CIENTE E DE ACORDO QUE ESTA OPCAO ACARRETA A REDUCAO DO PREMIO,BEM
IL COMO MAO HAVERA COBERTURA SECURITARIA CASO O CONDUTOR QUE ESTIVER UTILIZANDO O VEICULO NO
MOMENTO DO SINISTRO RESIDA COM O PRINCIPAL CONDUTOR E ESTEJA NA FAIXA ETARIA ENTRE
18 E 24 ANOS.
Chassi remarcado? MAO.
Cambio automatico? SIM.

Atendimento ao Público SUSEP: 0800 021 8484
SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização. normalização e controle PG. 2
dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.
As condições contratualslregulamento deste produto protocolizadas pela socledad&entldade junto à SUSEP poderão ser consultadas no
endereço oletrénicó www..susep.gov.la . do acordo com o número de processo conste da apóllcelproposta.
O registro deste plano na SUSEP riSo hrpiica, por parte da Au~ kiemtivo ou recomendaçSo a ra mnidraçSo

PROPOSTA DE SEGUROS E AUTOMOVEL RCF-V E APP
AZUL SEGUROS AUTO

1

1

VIGÊNCIA
DAS 24 HORAS
DO DIA 0862015

Assistência e/ou sinistro: Capitais e Grandes Centros 4004 3700
Outras Regiões 0800 703 0203
SAC AZUL- 0800 703 1280 Ouvidoda: 0800 727 1184 SAC AZIJLfl)uvldoda Deficientes Audtfl,a 0800 727 8736

ATÉ AS 24 HORAS

C.N.P.J 033.448.150/0001-11

Processo Susep 1541400105512004-84

DO DIA 0810612016

Número Código: 05355

67386.1.105 538 314.2

N° da Proposta na CIA
NR Registro JKJIBPN35RM

Tarifa: Junho/2015 Versào ( Junho/2015 )

267

Tipo de Operação

Modalidade

APÓLICE NOVA

Seguro Anual
PROPONENTE

Nome

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
Pessoa

1,2NIol

Juridica

Enviar Correspondência para

Corretor

32.095.10110001-80

Atividade da r-ir,presa

Faixa de Renda

1998 - OUTROS
Telefone

CEL: (17) 98142-2332 / COM: (17) 3234-2468

CEP

Erdereço Residencial

Complemento

15014-490 IR SANTO ANDRE N 2 534
Cidade

JARDIM EUROPA
U.F..

JOSE DO RIO PRETO

Bairro

SP

Emsai! do nedurado

CORRETOR
N Susep Lidei

Corretor Lidem

Participação %
lOOmOO

67386J
Código

727

670049 - LACOFORT CORRETORA DE SEGUROS LTDA

FIPE

Veioalo

221155

MITSUBISHI ASX 2.0 16V 4X4 AUT.

Ano Fabricação / Modelo

50

2015/2015

5

Passagemrss

Licença

SPFYB4340

Cernbustivel

Gasolina

00m

Chassi N 5

8 PRATA

93XXTGA2WFCF19529

Renovam

705987604

Classe de Localização, onde o oeioulo circula e/ou permanece no minimo 35% do tempo dasernana

5
Veicolo Alierade'

Não

Condutoras Declarados

22-PICK ups PESADAS

Classe O

Podas

CNN Principal Condotui

13 - DEMAIS REGIOES DO ESTADO DE SAO PAULO
Categoria Tarifaria

Telefone

I

o
Omigen

rticular (sem isenção)

Casco

só—

Interno da Segoradoru
Data4-lora da impressão
l500000010000002901240000e459400000B4370I0000094I4300gO0g0o055oçtgogQ0000poggçg000gp4g435o57 08106/2015 16:23-07
38004g000500000151560148450HVS00003F21F21A2F2,1000072o1506o10000062015o6o11000122o15050109
0001 201 50501
Uso

CORERTURAS

-som

-

equipamento

RCFV - DM
RCFV - DC

oram oferecidas ao Segurado duas opções para a contratação do seguro: Valor de
ercado Referenciado e Valor Determinado. A opção escolhida foi indenização por Valor
de Mercado Referenciado. Em caso de indenização integral, a mesma, será de acordo
com o fator de ajuste contratado de 100,00% do valor referência da tabela FIPE
divulgada no site www.fipe.org.br , vigente na data da indenização e região de contratação.
Caso esta tabela seja extinta a indenização ocorrerá com base na tabela Molicar
divulgada no sUe www.rnolicar.com.br .
RCF-V Danos Materiais
Cldosulas
rtc p.v Danos Corporais
R$
100.000,00 R$
ioo.000,00 R5
U Gás
APP-Mumte Acidental / Irroalidez Prrnrarente
10.000,00
l°$
R$

264,93
(J,00

Franquia RCF-V Davos Materiais

Ftanqoia Casco
R$
3.249,00

e

0,00

Blindagem
'g

0,00 1 NO

icevrz'i,,os

0,00
0,00
639,62
64,09

APP
Morte/Invalidez Permanente
Cláusulas
Prémio Liquido Total
Custo de Apólice
I.O.F.
Adic. Frac.:

Cobertura do vaícido

1.818,64

Acessórios

Prêmio Total

61,43
264,93
2.848,71
OrOU
213,31
70.56
3.132,58

0,00

Franquia

Colisão, Incêndio, Roubo ou Furto
(Valor de Franquia: 3 - 50% da Obrigatória
Mercado Referenciado) / Depreciação Total:
000% / Var. Opcionais: 0,0091. / RCF-V / APP

73a8J - Peb Pfl'd Web - Mo ÇVeno J*e*u12015)
09298620834 1550834155092986209298620716303100051,tQ1
ttZItCl2015 lê 1520
Pégiirr
'ti 1 04
'15000000 0000002901 24000084594000005437010000094 143000000000550000000000000000000941 4300007380048500500000l61 SSOI4MSOHYS00003F2 1 P21 A2F2120150601

PROPOSTA DE SEGUROS E AUTOMOVEL RCF-V E
AZUL SEGUROS AUTO

VIGÉNCIA

APP

DAS 24 HORAS
DO DIA 08/0612015

Assistência e/ou sinistro: Capitais e Grandes Centros 4004 3700
Outras Regiões 0800 703 0203
SAC AZUL 0800 703 1280 Ouvidoila: 0800 727 1184 SAC AZULJOuvtdoila Deficientes Audffls 0800 727 8738
Processo Susep 1541400105512004-84
Número Código: 05355
C.N.P.J 033.448.15010001-11

NQ da Proposta na CIA

ATÉ AS 24 HORAS
DO DIA

0810612016

67386J105 538 314.2
1!$IM. SUP9t aELctL

NR Regtro JKJ1SPN435RM

Tarifa: Junho/2015 Versão ( Junho/2015
DADOS CADASTRAIS

68

PESSOA
TIPO EMPRESA

A1W1DADE PRINCIPAL DESENVOLVIDA
OUTROS
(PREENCHIMENTO NECESSÁRIO)

1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA ANUAL

*Legenda:
representa o registro do valor que os proprietários de uma empresa têm aplicado no negócio. É a
Patrimônio Líquido:
ferença entre o valor dos ativos e passivos da pessoa jurídica, que melhor reflete a sua situação patrimonial.
ita Operacional Bruta
externo.

é o produto da venda e serviços de produção de pessoa jurídica, nos mercados interno e

o artigo 116 da Lei 6.404/76 define o acionista controlador como aquele que é titular de direitos de sócio
Controladores:
que lhe assegurem, de modo permanente, a maioria dos votos nas deliberações da assembléia geral e o poder de eleger a
maioria dos administradores da companhia e usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o
funcionamento dos órgãos da companhia.
Admirlistradores: são os responsáveis por administrar e gerir os negócios da pessoa jurídica. Nas sociedades limitadas, os
administradores serão eleitos no contrato social ou em ato separado. Nas sociedades anônimas, serão eleitos em assembléia
geral ou em reunião do Conselho de Administração, quando existente.
Procuradores:

pessoas que recebem da pessoa jurídica, poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses.

OBSERVAÇÕES
SAC 0800-703-1280 - Informações geraIs, radamações e cancelamento
0800.727-8736 - Atendimento Exclusivo para pessoas com deficiência auditiva - Ste: www.pcftoseguro.com.br
Obs.: Os dados: Patrimônio Liquido, Receita Operacional Bruta Anual, Controladores, Principais Administradores e Principais
Procuradores do Proponente devem ser preenchidos, conforme exigência da Circular Susep n 2 380/08.
PRÉMIOS (R$)
- . ULAS
132,65
sisténcia Rede Referenciada - Sem Limite de km
27,33
135A-Danos morais e estéticos - até R$10.000,00
28,88
38J-Vidros, retrovisores, faróis e lanternas - Franquia: Vidros para
brisa e traseiro R$120,00 - Vidro lateral R$60,00 - Retrovisor
R$120,00 - Farol e lanterna convencional R$120,00 - Farol de
xenônio ((tem de série) R$1.000,00 - Lanterna de LED (item de
série) R$200,00
76,07
58J-Carro extra (15 dias de locação) - Plano 2 - Rede
referenciada

CONDIÇÕES DE COMERC1UZiÇÃO
1 - Desconto Emissão Especial

-10,00%

ATENÇÃO AO(S) AVISO(S)
De acordo com os dados informados neste orçamento foi identificada a necessidade de realização de vistoria prévia, para
agendá-la acessar a tela de Agendamento no COL.
Para proposta com forma de pagamento Débito em Conta, o respectivo banco somente validará o débito cujo CPF/CNPJ
informado seja do próprio correntista.
Se a tabela FIPE, divulgada no site www.fipe.org.br for extinta ou deixar de ser publicada a indenização integral terá corno
base o valor que constar na tabela Molicar (www.molicar.com.br ).
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PROPOSTA DE SEGUROS E AUTOMOVEL RCF-V E APP
—

1
1

C.N.P.J 033.448.150/0001-11

VIGÉNCIA
DAS 24 HORAS
DO DIA 0806/2015

AZUL SEGUROS AUTO

Assistência e/ou sinistro: Capitais e Grandes Centros 4004 3700
Outras Regiões 0800 703 0203

ATÉ AS 24 HORAS
DO DIA 08/06/2016

SAC AZUL: 0800 703 1280 Ouvidoita: 0800 727 1184 SAC AZULK)uvldoda Deficientes Audltlw,e 0800 727 8736
Processo Susep 1541400105512004-84
Número Código: 05355

N 2 da Proposta na CIA

67386J.105 538 3142

MIKk

NR Repsiro JKJIBPN35RM

Tarifa: Junho/2015 Versão ( Junho/2015 )
INFORMAÇÕES DE COORANÇA
Càd!go Foona de Pagainerdo

VALOR DAS FINALIDADES
lEmissão

Encargos

25 2x Todas Ficha de compensação 1 parcela: 15/0612015 IR$ 3.132,58 R$

VALOR DAS PAJCELA4'
1 Parcela

0,OOIR$ 1.566,

Cenas Parcelas
I

Juros

R$ 1.566,29 R$

(
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PROPOSTA DE SEGUROS E AUTOMOVEL RCF-V E APP
AZUL SEGUROS AUTO

\/IGÉ MC IA
DAS 24 HORAS
DO DIA 08106/2015

Assistência e/ou sinistro: Capitais e Grandes Centros 4004 3700
C.N.P.J 033.44&150/0001-11

ATÉ AS 24 HORAS

Outras Regiões 0800 703 0203

DO DIA 08/08/2016

SAC AZUL: 0800 703 1280 OtMdoda: 0800 727 1184 SAC AZUL/Ouvldoda Deficientes Auditivos: 0800 727 8736
Processo Susep 1541400105512004-84
Número Código: 05355
Ng da Proposta na CIA

67386J.105 538 314.2

NR Rgtro JKJ1BPN3SRM

Tarifa: Junho42015 Versão ( Junho/2015 )
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DECLARAÇÃO PROPONENTE
IMPORTANTE
Fica entendido e acordado que, o presente seguro somente será emitido nas condições desta proposta. Caso sejam constatoas
no laudo de vistoria e existência de avarias no veículo, até o limite aceito pela Azul, as mesmas serão registradas i no

Relatório de Vistoria Prévia do Risco, como também a apólice será emitida com Cláusula 59 - Cláusula Especial de Avarias
Preexistentes, nas condições gerais do Azul Veículos.
A aceitação do seguro estará sujeita a análise do risco.
A AZUL Seguros tem 15 (quinze) dias para considerar aceito os termos e condições da presente proposta.
No caso de recusa da presente proposta pela AZUL Seguros e o segurado ou proponente tenha efetuado qualquer pagamento,
reconhecido e comporovado, o mesmo será restituído ao segurado ou proponente.
O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização.
Não serão aceitos como PARTE INTEGRANTE DO VALOR DO VEÍCULO: acessórios (rádio, toca-fitas, CD, etc) e/ou
amentos e/ou carrocerias, devendo os mesmo serem indicados nos campos específicos para cobertura.
O egurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br , por meio do número
de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.
Autorizo a realização de consulta de pontuação na Carteira Nacional de Habilitação do principal condutor indicado na proposta,
para fins exclusivo da campanha Trânsito Mais Gentil em vigor para propostas emitidas dentro das classes de localização
participantes da campanha, que poderá ou não, após avaliação, conceder desconto no prêmio do seguro.

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade Junto à Susep poderio ser consultadas no
endereço eletrônico www.susep.gov.br , de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta.
Declaro que:
1. Recebi as orientações sobre esta proposta, bem como o acesso às condições gerais do seguro e suas cláusulas por meio
da página da AZUL Seguros na internet (www.azulseguros.com.br ), e tomei ciência desse material e não tenho dúvidas sobre as
referidas cláusulas. Estou ciente que posso solicitar a qualquer momento as Condições Gerais impressas ao meu Corretor de
Seguros.
2. Esta proposta foi preenchida com dados informados por mim, inclusive o Questionário de Avaliação de Risco.
3. Estou ciente que a seguradora poderá utilizar meus dados cadastrais e que restrições financeiras, tais como ações, cheques
sem fundos, protestos, pendências financeiras e similares, sejam em nome do proponente, ou em nome do proprietário legal do
veículo, ou em nome do condutor indicado nesta proposta, poderão implicar na recusa imediata do risco.
cito expressamente que a respectiva apólice e o carnê de pagamento, sejam encaminhados diretamente ao corretor
o

do nesta proposta, que enviará aos meus cuidados.

S. Estou ciente e expressamente autorizo a inclusão de todos os dados e informações relacionadas ao presente seguro, assim
como de todos os eventuais sinistros e ocorrências referentes ao mesmo, em banco de dados, aos quais a seguradora poderá
recorrer para análise de riscos atuais e futuros e na liquidação de processos de sinistros.
6. Conforme estabelece o artigo 70, II, e' da Circular Susep 445 de 02 de Julho de 2012, o proponente pessoa jurídica deve
informar à seguradora os nomes das controladores até o nível de pessoa física, dos principais administradores e procuradores.
Essas informações devem ser prestadas em formulário anexo. Na qualidade de representante legal da pessoa jurídica proponente,
garanto a veracidade e completude dos dados fornecidos, nos termos do artigo 766 do Código Civil.
No momento da contratação do seguro foram oferecidas pela Cia outras opções de coberturas, porém o segurado optou pela
informada na proposta.

Local e Data

Assinatura do Proponente

Assinatura do Corretor

SAC AZUL: 0800 703 1280 (informação, reclamação e cancelamento) - 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com
deficiência auditiva) - Solicitação de serviços/sinistro: (11) 3366 2985 (Mercosul) - 4004 3700 (Capitais e Grandes Centros) 0800 703 0203 (Demais Localidade) - Site: www.azulseguros.com.br
Azul Companhia de Seguros Gerais - Matriz - Av. Rio Branco, 80 13, 16 9 ao 202 andar - Centro - RJ - Cep:20040-070
6356J - Ph Pr,t Web - M (VeAao Jt1ioi2O15)
5500/2015 161520
092981320634155083415509298620929862071630310000001
Pá,n
04 / 04
150000001000000290124000084S9400000843701 0000094 14300000000055000000000000000000094143000073800455005000001 SI 5601 484501-1Ys00003F21F2 1A2F2/201 50601

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO - PESSOA JURÍDICA - VERSÃO 05 Este fomniáilo é pata lategsrite
da poposta ri
67386J.105 638 314.2

Processo Susep N 9 1541400105512004-34
Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado

C.N.P.J. 334431501000101
Impresso em. 08/0612015 16:2307

Irern 0001

DADOS 00
Nome do Segurado PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
Marca, Tipo e Modelo:

MITSUBISHI ASX 2.0 16V 4X4 AUT.

Placa:

Classe de localização onde o veículo circula e/ou permanece no mínimo 86 1/6 tempo da semana.

FYB4340

1 Fone (Com):

13-DEMAIS REGIOES DO ESTADO DE SAi

IMPORTANTE 1
Impreeeo sai: 08M 015 16:2Q7
Os dados abaixo devem ser preenchidos com as informações do Principal Condutor que deve ser legalmente habilitado
cond zir 2 7 1
veículo segurado. O Principal Condutor é a pessoa que utiliza o veiculo, no mínimo, 85% do tempo da semana. Cas haja
pessoas, além desta, que utilizam o veículo mais que 15% do tempo da semana, ou seja, na hipótese de não se conseguir de nir o
Principal Condutor, deve-se informar que não há condutor que utilize o veículo, no mínimo, 85% do tempo da semana o que, apes
,e
poder ocasionar uma majoração de prêmio a ser cobrado, garantirá a regularidade da contratação para efeitos da cobertura securitária me
caso de sinistro. Em caso de dúvidas no preenchimento das questões abaixo, consulte o verso deste formulário.
FATORES DE RISCO RELACIONADOS AO PRINCIPAL CONDUTOR E AO VEICULO
Nome do pdndpai condutor. (O principal condutor é a pessoa que utIIza o veículo pelo menos 85% do teno da semana, caso não exIsta tin pdndpal condutor
bifoonar o condutor mala Jovem.)
OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE
DATA DE NASCIMENTO: 3110711961
flNão Informado
SEXO:
Masculino
[i]Nâo Informado
CPF: 025.938.178-01
[
E] Feminino
[:]Não informado
..eIaçáo dos condutores com a empresa:
Representantes
Diretores/Sócios/Gerentes
idedores
Funcionário/Empregado
E]
11
Motorista Particular
E] Outros
2- Há pessoas na faixa etária entre 18 e 24 anos que conduzem o ve(culo:
E] Não informado
E] Sim
Não e estou plenamente ciente e de acordo que esta opção acarreta a redução do prêmio, bem como que não haverá cobertura
securitária caso o condutor que estiver utilizando o veiculo no momento do sinistro esteja na faixa etária entre 18 e 24 anos.
3- Os condutores têm paflicipação pecunlárla em caso de sinistros?
'I sim
[]Não
E]Não Informado
E]Não informado
4- CEP do local onde o veículo pemofta: 15014-490
5- Possui garagem ou estadonamento fechado e exclusivo para o veículo segurado?
E] Não informado
jSim, na empresa
Não, na empresa
Li Sim, na residência do condutor com portão manual
Sim, na residência do condutor com portão automático ou porteiro
[ Não, na residência do condutor
1 ] Não utiliza o veiculo como meio de transporte é residência
6- Qual o ramo de atividade da empresa?
Li Atimenticio
E] Assistência Médica
E] Auto Peças
úrco de Plásticos
Confecção
E]
E] Construtora
E] Editora/Gráfica
eter,)
E] Distribuidora de Bebidas
E] Importação/Exportação
E] Indústria Metalúrgica
LI Engenharia
Laticinios
E] Prestador de Serviço
E] segurançai'vigitância
Supermercado
E] Telecomunicações
E] Transportadora
[—]Não Informado
Lxii Outros
7- O veículo possui logatipo?
[] Não
E] Sim
E] Não Informado
8-Possui dispositivo antlturto/antl-roubo Instalado no m1a4o segurado?
[]Vacina Antifurto tIl ou outro sistema de gravação do chassi em diversas- partes do veículo
OX Outros
r—] Não
E]ituran
1 DAF-V (Rastreador da Porto Seguro)
E]Transpunder da Porto Seguro
riNdo tníormnclo
L JTracker
Demais Rastroadores aceitos pela Seguradora: Especificar
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QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO - PESSOA JURÍDICA - VERSÃO 05 Eito fonntáiIo é parta Inteante
da pstpoita rog
Processo Susep N 9 1541400105512004-84

C.N.P.J. 33448150)0001-11

Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado

673861105 538 314.2

Impresso em: 08/0512015 15:23:07

tem 0001

DO PROPONENTE
Declaro, estou ciente e de acordo, sob pena de perda de direito de cobertura, conforme previsto no artigo 766 do Código Civil, que: Este
questionário é parte integrante da proposta de seguro e de futuros renovações; todas informações prestadas são verdadeiras e completas.
O veículo segurado não será conduzido por pessoa inabilitada. Responsabilizo-me pela autenticidade do veículo e de sua docurnentaçã
inclusive por fato, ato ou circunstáncia(s) do(s) proprietário(s) anterior(es). Quando selecionada a opção de resposta DAF V c
antiÍurto, e não for constatada a sua instalação, a proposta não será emitida, acarretando na recusa da transmissão. O coii etor iridic
na proposta é meu representante legal neste contrato e em futuras renovações. Tomei conhecimento prévio das Condiçõ s Gerais d
seguro. Estou ciente que: o risco proposto será aceito somente se estiver DENTRO DAS CONDIÇÕES DE ACEITAÇÃO DA
GURA
a cobertura inicia-se após a análise e aceitação do risco, onde a proposta deverá ser protocolada na Seguradora ou transrni ida
eletronicamente, até 5 (cinco) dias corridos da realização da Vistoria prévia ou até o vencimento do seguro anterior. A Seguradora terá o
prazo de 15 (quinze) dias após o protocolo da proposta ou transmissão eletrônica com a respectiva antecipação do prêmio, que garan(e
ao proponente as taxas de cálculo vigentes à época do protocolo para se manifestar sobre a concretização ou não do seguro. No caso
de não aceitação da proposta o eventual prêmio pago pelo proponente, será devolvido atualizado pelo IPCAIIBGE proporcional aos dias
decorridos. A Seguradora utilizará os dados cadastrais do proponente, do proprietário legal do veiculo e dos condutores declarados ou
mencionados no momento da contratação do seguro e ainda poderá consultar informações correspondentes a eventual ocorrência de Sinistro
com o veículo e que envolvam as partes anteriormente elencadas. Restrições financeiras, tais corno ações judiciais, cheques sem fundos,
pendências financeiras etc, podem implicar na recusa imediata da proposta. Tratando-se de veículo adquirido com isenção de impostos,
estes serão deduzidos da indenização caso o percentual isento não tenha sido depreciado do valor do veículo no ato da contratação do
seguro. Obrigo-me a comunicar imediatamente a Seguradora, por escrito, qualquer alteração nas condições estabelecidas no contrato de
bem como neste questionário.

Local e data

Assinatura do Proponente

Assinatura e Catirnbo do corretor

•S
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DECLARAÇÃO
1'

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA (PRP), partido político inscrito no
CNPJ 32.095.101/0001-80, com sede administrativa na Rua Santo André, 534,
Jardim Europa, CEP 15014-490, São José do Rio Preto/SP, pelo Presidente da
Comissão Executiva Nacional, OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE, brasileiro,
casado, engenheiro, portador do CPF 025.938.178-01 e R.G. 9.959.998-3,
DECLARA, para fins e efeitos legais, que o veículo MMC/ASX 2.0 AWD CVT,
GASOLINA, 201512015, RENAVAM 01051530927, PLACAS FYB4340 é utilizado
exclusivamente para atendimento das finalidades e atividades essenciais do partido
no exercício de 2015.
Atenciosamente,
São José do Rio Preto-SP. 30 de dezembro de 2015
•.
OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE
PRESIDENTE NACIONAL

Sede - Rua. Santo André n° 534 Jd. Europa CEP - 15014 490
São José do Rio Preto - SP - contato@prp.org.br - Telefone 17 - 3234 2468

03/04/2019

SGIP - Consulta

M4

JUSTIÇA ELEITORAL
CERTIDÃO

275

CERTIFICO que, de acordo com os assentamentos da Justiça Eleitoral, o(a) Senhor(a) OVASCO ROMA
ALTIMARI RESENDE (Título Eleitoral: 053195510159) é PRESIDENTE (exercício: 0310612007 a 2810312019)
do órgão partidário, abaixo descriminado:

Partido Político:

PRP -44 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Órgão Partidário:

Comissão executiva

Abrangência:

BRASIL - BR - Nacional

Vigência:

Início: 0310612007 Final: 2810312019

Código de Validação: fRI F7ae5RbtBNSaRyqKl mAtfQbU=
Certidão emitida em:

0310412019 16:56:18

• Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal
Superior Eleitoral na Internet, no endereço: http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/modulo-consultasgip3.
• As informações constantes desta certidão retratam o conteúdo dos assentamentos da Justiça
Eleitoral na data e hora de sua emissão, o que não impede a ocorrência de alterações futuras nestas
informações.
• Os dados partidários de abrangência nacional são de responsabilidade do TSE e os de abrangência
regional/municipal são de responsabilidade dos respectivos tribunais regionais.

..

interOl .tse.jus.br/sgip3-consulta/certidao/membro?id =4466095&idOrg ao = 70935
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Pagamento de tftulos com débito em conta corrente

03/08/2015
250202502

BANCO

DO

ERA3IL

-

16:3238
0002

COt4PR0V7DiE DE DrCrEN1O DE TITULaS
CLIENTE: 9 R PROGRESSISTA
CONTA:
AGENCIA: 2502-

15.236-6

BANCO BRADESCO S.A.
'-37923730450096285593130004491-00665080000142'735
80.308
NI'. DoctnrTo
01/06/2015
DATA DO PAGAM};NiO
1.427,3
VALOR DO DOCUMENTO
1.427135
VALOR COBRADO
2. 04B. NO!. LIA. 543 590

Assinada por

:37483247 JOSE ROBERtO RAES
I IIP? r, q 17 (VA C1("0 pr044 AI flMAPI PPSNfl

0310812015 08:25:19
03'fl'2fl15 16373R

Transaçn efelI'6 com sursso por: ,J3825317 OVASC() ROMA AI FIMARI RFSR317F

..

6/9

(\;J

AZUL SEGUROS
RECIBO
VENCIMENTO

02/08/15

27 q 27fl4
PARCIPLANO

VENCIMENTO

DATA DO DOCUMENTO

1.427,35

02/07/15

1.427,35

O

OUTRO; ACRÉSCIMOS

VALOR COBRADO

ESPÉCIE DOC

47109479V
05

CNPJ: 33.448.150/0001-11

EDPCIE/MOEDA

ACEITE

SEGURO

«

02/08/15

DATA PROCESSAMENTO

A

02/07/15

QUANTOADE

X

R$

-

VALOR

05/00/962855913-4

R$

NOSSO NCEMERO (ECO)

05/00/962855913-4
SACADO

PARTIDO REPUBLICANO
PROGRESSISTA PRP

1 .427 , 3E

R$

—bUSCO TO/UUVTIMEVTO

DESCONTO/ABATNTO

—)OBA$DEDUÇÕED

OUTRAS DEDUÇÕES

).)MORAfrTA

1.427,35

JROS/7RUTA

).)OUTRODACRÉSCIMOD

OUTROS ACRÉSCIMOS

))VALORCQBRADO

VALOR CONDADO

'A
5
O
'A

O

N- DO DOCUMENTO

'ITIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
AV FAUSTO S RASGA
15040 - S J RIO PRETO
- SP

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS

***

1314

DRCAOOA(RVALEBTA

47109479V
NOSSO NÚMERO (BCQ)

** IOF JA INCLUSO NO VLR DO TIT.
99,10
R$
AÇÂO MECA

***
**

FICHA DE COMPENSAÇÃO

APÕUCVRECIBO

67«-15.3__101.0030910.00,10
000049

1.427,35

VALOR

N' DO DOCUMENTO

47109479V

02/02

VALOR EM MOEDA

'(VALOR 00 DOCUMENTO

)PCOES PARA PAGAMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS DESTE BANCO
),TE 1010812015 ACRESCENTAR R$
1.459,56
32,21 TOTALIZANDO R$
TE 19/08/2015 ACRESCENTAR R$
69.38 TOTALIZANDO R$
1.496,73
POS 19/0812015 NAO RECEBER: SOMENTE NA SEGURADORA, ACRESCIDO
)E UMA TAXA DE 0,30% AO DIA, CASO NAO TENHA SIDO CANCELADO, CONF.
IRCULAR SUSEP N.239103. SUJEITO A REALIZACAO DE NOVA VISTORIA
OM PAGAMENTO DE R$ 60,00 A TITULO DE REATIVACAO, SOMENTE PARA
IEGUROS DE AUTOMOVEIS.
1UMERO DA APOLICE: 67.15.31 .01 .003090.000 - PROPOSTA: L7CQD7YHTCY

PARCJPLANO

2373-0004492/P

JONSD NÚMERO (ECO)

R$

:

AGENCIA/CONTA

2373-0004492/P

RDTRUÇÕ€SI (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

OUTRAS DEDUÇÕES
JURON/MEArA

N DO DOCUMENTO

CRATERA

UM BANCO
DESCONTO/ABATIMENTO

VENC*NTO

02/08/15
IGNCLAJCDGO CEDENTE

AZUL CIA DE SEGUROS GERAIS

FICHA DE CAIXA

1flflfl 442flfl A ARflflflfl14275

CEDENTE

VALOR EM MOEDA

R$

q

ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.

2373-0004492/P

1237-21

BRADESCO

snn q R2w

LOCAL DE PAGAMENTO

02/02

AGÉNCA/CONTA

R$

1237-21

BRADESCO

05/00/962855913-4
SACADO

PARTIDO REPUBLICANO
PROGRESSISTA PRP

AP&ICEIREC.O

1111111

ii 11111 1 01111 II 11

Áil
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101111 Il II 0

11111111111 I i 101011 I 1
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1

67.15.31.01.003090.000
000049
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PROPOSTA DE SEGUROS E AUTOMOVEL RCF-V E APP
AZUL SEGUROS AUTO

VIGÊNCIA
DAS 24 HORAS
DO DIA 246!2015

Assistência e/ou sinistro: Capitais e Grandes Centros 4004 3700
C.N.P.J 03344815010001-11
Outras Regiões 0800 703 0203
SAC AZUL 0800 703 1280 Ouvidoda: 0800 727 1184 S.6C AZULJOiMdoda Deflclentes Audfthmsz 0800 727 8736
Processo Susep 1541400105512004-84
Número Código: 05355
N 2 da Proposta na CIA

ATÉ AS 24 HORAS
DO DIA 2410612016

67386J.105 645 48&8
T31m11 sufMR EWQL

NR Pegetro L7C,QD7YHTCY

Tarifa: Junho/2015 Veisào ( Junho/2015
Tipo de Operação

278

Modalidade

APÓLICE NOVA

Seguro Anual
PROPONENTE

Nome

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
Pessoa
ICNPJ
1
Jurídica
1 32.095.10110001-80
1

1
1

IEnvlar Correspondência para

1 Corretor

Atividade da Empresa

Faixa de Renda

1998 - OUTROS
Telefone

CEL: (17) 98142-2332 / COM: (17) 3234-2468
15014-490 1R SANTO ANDRE N° 534

Cidade

JARDIM EUROPA
F-

JOSE DO RIO PRETO

SP
U

E,nuil do vnduradu

CORRETOR
Na Sunep Lidei

Correlor Lidei

Participação

67386J

670049 - LACOFORT CORRETORA DE SEGUROS LTDA

iOOrOO

1 Telefone

INFORMMÓES DE VISTORIA PRÉVIA! COBERTURA PROVISÓRIA

10,00

111386
Cridigo

FIPE

266

11910612015

125/0612015

Veirulo

21113

Aoo Fabricação / M.M.

Na Passageiros

201512016 0Km

Cor

Licença

5

SP

Chassi N

2 PRETA

Pontos

Cunrrbusnivel

Gasolina/Alcool

TOYOTA COROLLA SEDAN XEI 2.0 16V FLEX AUT.

4

avas,
AlienadoS
Veículo

9BRBDWHE7G0272807

Classe de Localizaçdo, oxide o veículo circula e/ou permanece no m,riirnn 85% do rompo da sen,aria

Não
+N. Principal Condutor

38 - DISTRITO FEDERAL
Categoria Tariiãnia

lO-VEICULOS DE PASSEIO

Currdutunes Declarados

001

PRaflos

(sem isenção)

ANUAIS

Casco

Classe O
'is,, IsTmo da Srrguradona

2.014,72

Acessórios
Data,Hora da repressão

000100015000003049180000380000000063500100000876260000000005513000000lJ001J00lt0000lJ5752600007
05000001615617205490YP00003F21F218387/100012201506o1085001201505010900072015o50100

24/06/2015 145326

- som

- equipamento
RCFV - DM
RCFV - DC

CaSCui

(R$)

Furam oferecidas ao Segurado duas opções para a contratação do seguro: Valor de
APP
Mercado Referenciado e Valor Determinado. A opção escolhida foi indenização por Valor
Morte/Invalidez Permanente
de Mercado Referenciado. Em caso de indenização integral, a mesma, será de acordo
com o fator de ajuste contratado de 10000% do valor referência da tabela FIPE cláusulas
divulgada no site www.fipe.org.br , vigente na data da indenização e região de contratação. Prémio Liquido Total
Caso esta tabela seja extinta a indenização ocorrerá com base na tabela Molicar Custo de Apólice
I.O.F.
divulgada no site www.rnolicar.com.hr .

000
0,00
183,99
27,87
72,56
298,73
2.597,87

Adic. Frac.
RCF-V Danos Materiais
P0

100.000,00

,SPP-Mo,ioAcmdermtal / /r,ualide
P5

PCF-V Danos Corporais
RO

100.00000

Perrr,,rn,oritc

Cidosulas

$

Kit Gás

298,73

Franquia Casco
Franquia RCF.V Danos Materiais
RI
0r00 R$
Blindagem

Acessórios

10.000,00
0,00 RI
OrOO RI
Cobertura do veíctdo
Franquia
1
Colisão, Incêndio, Roubo ou Furto (Valor de Franquia: 3 - 50% da Obrigatória
Mercado Referenciado) / Depreciação Total:
000% / Var. Opcionais: 000% / RCF-V / APP

2.563,00

Prêmio Total

2.854.70

0,00
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241/ifftS015 14 45%
'ii / 04
Pdgnna
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PROPOSTA DE SEGUROS E AUTOMOVEL RCF-V E APP
AZUL SEGUROS AUTO
Assistência e/ou sinistro: Capitais e Grandes Centros 4004 3700
Outras Regiões 0800 703 0203
SAC AZUL: 0800 703 1280 Ouvidorta: 0800 727 1184 SAC AZUL/Ouvidoria Deficientes Audtltvos: 0800 727 8738
Processo Susep 1541400105512004-84
Número Código: 05355
C.N.P.J 033.448.15010001 -11

N2 da Proposta na CIA

VIGÊNCIA
DAS 24 HORAS
DO DIA 24At6I2015
ATÉ AS 24 HORAS
DO DIA 2410612016

67386J.105 645 4858

NR Registro L7CQD7YHTCY

Tarifa: Junho/2015 Vemão ( Junho/2015 )

DADOS CADASTRAIS PESSOA JURIDICA
ATIVIDADE PRINCIPAL DESENVOLVIDA
OUTROS
(PREENCHIMENTO NECESSÁRIO)
PATRIMÔNIO LIQUIDO
Não Desejo informar

TIPO EMPRESA
Empresa Privada
RECEITA OPERACIONAL BRUTA ANUAL (PREENCHIMENTO NECESSÁRIO)
Não Desejo informar

nda:
Patrimônio Líquido:
representa o registro do valor que os proprietários de uma empresa têm aplicado no negócio. É a
diferença entre o valor dos ativos e passivos da pessoa jurídica, que melhor reflete a sua situação patrimonial.
Receita Operacional Bruta
externo.

é o produto da venda e serviços de produção de pessoa jurídica, nos mercados interno e

o artigo 116 da Lei 6.404/76 define o acionista controlador como aquele que é titular de direitos de sócio
Controladores:
que lhe assegurem, de modo permanente, a maioria dos votos nas deliberações da assembléia geral e o poder de eleger a
maioria dos administradores da companhia e usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o
funcionamento dos órgãos da companhia.
Administradores: são os responsáveis por administrar e gerir os negócios da pessoa jurídica. Nas sociedades limitadas, os
administradores serão eleitos no contrato social ou em ato separado. Nas sociedades anônimas, serão eleitos em assembléia
geral ou em reunião do Conselho de Administração, quando existente.
Procuradores:

pessoas que recebem da pessoa jurídica, poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses.

OBSERVAÇÕES
SAC 0800-703-1280 - infomiações gerais, reclamações e cancelamento
0800-727-8736 - Atendimento Exclusivo para pessoas com dellclõncla auditiva - Sfte: www.pofloseguro.com.br

SS

dados: Patrimônio Líquido, Receita Operacional Bruta Anual, Controladores, Principais Administradores e Principais
s
Procuradores do Proponente devem ser preenchidos, conforme exigência da Circular Susep n 0 380/08.
cUtJSuLAs
PRÉMIOS S)
96,50
37E-Assistência Rede Referenciada - Sem Limite de km
28,42
135A-Danos morais e estéticos - até R$10.000,00
38J-Vidros, retrovisores, faróis e lanternas - Franquia: Vidros para
54,20
brisa e traseiro R$120,00 - Vidro lateral R$60,00 - Retrovisor
R$120,00 - Farol e lanterna convenciona! R$120,00 - Farol de
xenônio ((tem de série) R$1.000,00 - Lanterna de LED (item de
série) R$200,00
58J-Carro extra (15 dias de locação) - Plano 2 - Rede
119,61
referenciada

CONDIÇÕES DE COMERCIAUZÇÃO
1 - Desconto Emissão Especial
7 - Desconto Comercial

-15,00%
-10,00%

ATENÇÃO AO(S) AVISO(S)

Para proposta com forma de pagamento Débito em Conta, o respectivo banco somente validará o débito cujo CPF/CNPJ
informado seja do próprio correntista.
Reposição pelo valor de zero quilômetro por 90 dias somente quando o veículo for contratado como 0km (zero quilômetro).
Se a tabela FIPE, divulgada no site www.fipe.org.br for extinta ou deixar de ser publicada a indenização integral terá como
base o valor que constar na tabela Molicar (www.molicar.com.br ).
MMI - POM Pft Web - Jb

fl/uo
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PROPOSTA DE SEGUROS E AUTOMOVEL RCF-V E APP
AZUL SEGUROS AUTO

VIGÉNCIA
DAS 24 HORAS
DO DIA 2462015

Assistência e/ou sinistro: Capitais e Grandes Centros 4004 3700
C.N.P.J 033.44815010001-11

ATÉ AS 24 HORAS

Outras Regiões 0800 703 0203

DO DIA 24106/2016

SAC AZUL: 0800 703 1280 Ouvdotla: 0800 727 1184 SAC AZULA)uv$doda Defidentes .jdftMs 0800 727 8736
Processo Susep 1541400105512004-84
Número Código: 05355
N2

da Proposta na CIA

67386.1.105 645 485.8

NR Reglro L70007YHTCY

FILfflil

-

Tarifa: Junho/2015 Versão ( Junho/2015 )
De acordo com os dados informados neste orçamento foi identificado que não há necessidade de realização de vi tona

280

prévia,

porém, após a transmissão cia proposta, caso necessário, poderá ser solicitada a realização da mesma.
INFORMAÇÕES DE COBRANÇA
VALOR DAS FWIALJDADES
VALOR DAS PARCELAS
Código Fossa de Pagar,,e,ito

25

Eiriissão

2x Todas Ficha de compensação 1

parcela: 01/0712015 R$

Encargos

2.854,70 R$

1° Parcela

Q,00$

Domas Cancelas

1.427,35 R$

1.427,35

Juros

R$

Percentual

64,35

2,48

..

6738B4 - Pvto Pflnt Wett - Aeo (Ve,o Jm,0020I5t
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PROPOSTA DE SEGUROS E AUTOMOVEL RCF-V E APP
AZUL SEGUROS AUTO

À

VIGÊNCIA
DAS 24 HORAS
DO DIA 24/06/2015

Assistência e/ou sinistro: Capitais e Grandes Centros 4004 3700
Outras Regiões 0800 703 0203
SAC AZUL: 0800 703 1280 Ouvidoria: 0800 727 1184 SAC AZLJLMdoda Deficientes Awfltivos 0800 727 8736
Processo Susep 1541400105512004-84
Número Código: 05355
1

ATÉ As 24 HORAS

C.N.P.J 033.448.15010001 -11

N9 da Proposta na CIA

DO DIA 24106/2016

67386.J.105 645 4858
aE:CM

NR Registro 17CUD7YHTCY

Tarifa: Junho/2015 Versão ( Junho/2015
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DECLARAÇÃO PROPONENTE
IMPORTANTE

Fica entendido e acordado que, o presente seguro somente será emitido nas condições desta proposta. Caso sejam constatadas
rio laudo de vistoria e existência de avarias no veículo, até o limite aceito pela Azul, as mesmas serão registradas no
Relatório de Vistoria Prévia do Risco, como também a apólice será emitida com Cláusula 59 - Cláusula Especial de Avarias
Preexistentes, nas condições gerais do Azul Veículos.
A aceitação do seguro estará sujeita a análise do risco.
A AZUL Seguros tem 15 (quinze) dias para considerar aceito os termos e condições da presente proposta.
No caso de recusa da presente proposta pela AZUL Seguros e o segurado ou proponente tenha efetuado qualquer pagamento,
reconhecido e comporovado, o mesmo será restituído ao segurado ou proponente.
O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização.
Não serão aceitos como PARTE INTEGRANTE DO VALOR DO VEÍCULO: acessórios (rádio, toca-fitas, CD, etc) e/ou
mentos e/ou carrocerias, devendo os mesmo serem indicados nos campos específicos para cobertura.
O eguraclo poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no silo www.susep.gov.br , por meio do número
de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.
Autorizo a rerilizaçao do consulta de pontuação na Carteira Nacional de Habilitação do principal condutor indicado na proposta,
para fins exclusivo da campanha Trânsito Mais Gentil em vigor para propostas emitidas dentro das classes de localização
participantes da campanha, que poderá ou não, após avaliação, conceder desconto no prêmio do seguro.
As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela socIedade/entidade Junto à Susep poderão ser consultadas no
endereço eletrônico www.susep.gov.br , de acordo com o número de processo constante da apõiIce,roposta.
Declaro que:
1. Recebi as orientações sobre esta proposta, bem como o acesso ás condições gerais do seguro e suas cláusulas por meio
da página da AZUL Seguros na internet (www.azulseguros.com.br ), e tomei ciência desse material e não tenho dúvidas sobre as
referidas cláusulas. Estou ciente que posso solicitar a qualquer momento as Condições Gerais impressas ao meu Corretor de
Seguros.
2. Esta proposta foi preenchida com dados informados por mim, inclusive o Questionário de Avaliação de Risco.
3. Estou ciente que a seguradora poderá utilizar meus dados cadastrais e que restrições financeiras, tais como ações, cheques
sem fundos, protestos, pendências financeiras e similares, sejam em nome do proponente, ou em nome do proprietário legal do
veículo, ou em nome do condutor indicado nesta proposta, poderão implicar na recusa imediata do risco.
cito expressamente que a respectiva apólice e o carnê de pagamento, sejam encaminhados diretamente ao corretor
in
do nesta proposta, que enviará aos meus cuidados.
S. Estou ciente e expressamente autorizo a inclusão de todos os dados e informações relacionadas ao presente seguro, assim
como de todos os eventuais sinistros e ocorrências referentes ao mesmo, em banco de dados, aos quais a seguradora poderá
recorrer para análise de riscos atuais e futuros e na liquidação de processos de sinistros.
6. Conforme estabelece o artigo 79, II, e da Circular Susep 445 de 02 de Julho de 2012, o proponente pessoa jurídica deve
informar á seguradora os nomes das controladores até o nível de pessoa física, dos principais administradores e procuradores.
Essas informações devem ser prestadas em formulário anexo. Na qualidade de representante legal da pessoa jurídica proponente,
garanto a veracidade e completude dos dados fornecidos, nos lermos do artigo 766 do Código Civil.
No momento da contratação do seguro foram oferecidas pela Cia outras opções de coberturas, porém o segurado optou pela
informada na proposta.

Local e Data

Assinatura do Proponente

Assinatura do Corretor

SAC AZUL: 0800 703 1280 (informação, reclamação e cancelamento) - 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com
deficiência auditiva) - Solicitação de serviços/sinistro: (11) 3366 2985 (Mercosul) - 4004 3700 (Capitais e Grandes Centros) 0800 703 0203 (Demais Localidade) - Sue: www.azulseguros.com.br
Azul Companhia de Seguros Gerais - Matriz - Av. Rio Branco, 80 13, 16 9 ao 20Q andar - Centro - RJ - Cep:20040-070
67386.1 - Peto Pitit Web - As8o (i8o .JteIioi2O15)
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QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO - PESSOA JURbCA - VERSÃO 05 Este fomsiálo é pste Integrente
da proposta n
67386J.105
645 485.8
Processo Susop N Q 154140010W20(9-84
CN.P.J. 3344815010001-11

Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado
DADOS DO
Nome do Segurado: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
Marca, Tipo e Modelo: TOYOTA COROLLA SEDAN XEI 2.0 16V FLEX AUT.
Classe de localização onde o veículo circula e/OU permanece no mínimo

Impresso em: 2410612015 14:53:24

Placa:

time 0001

Fone (Com):

85% tempo da semana: 38-DISTRITO FEDERAL

OR1ANTE 1
Inçmeso em: 24l415 14:53:24
82
Os dados abaixo devem ser preenchidos com as informações do Principal Condutor que deve ser legalmente habilitado Ia conduzir
veiculo segurado. O Principal Condutor é a pessoa que utiliza o veículo, no mínimo, 85% do tempo da semana. COS4 haja ISO1f
pessoas, além desta, que utilizam o veículo mais que 15% do tempo da semana, ou seja, na hipótese de não se conseguir definir o
Principal Condutor, deve-se informar que não há condutor que utilize o veiculo, no mínimo, 85% do tempo da semana o que, apesar de
poder ocasionar orna majoração de prémio a ser cobrado, garantirá a regularidade da contratação para efeitos da cobertura securitária em
caso de sinistro. Em caso de dúvidas no preenchimento das questões abaixo, consulte o verso deste formulário.
FATORES DE RISCO RELACIONADOS AO PRINCIPAL CONDUTOR EAOVEICULO
Nome do pnridpai condutor (O pindpel condutor é a pessoa que utilza o vetcuto pelo menos 85% do tempo da semana, caso não esteta tini pnndpai condutor
Informar o condutor mato Jovem,)
BRUNO ALTIMARI RESENDE DE MATTIS
DATA DE NASCIMEWÍO: 0810911984
--ONãc3 Informado
SEXO:
CPF: 325.142228-69
[]Masculino
[II] Feminino
ijiNão Informado
eIação dos condutores com a empresa:
[—]Não informado
-mdocIores
Representantes
13 Funcionário/Empregado
PX Diretores/Sócios/Gerentes
Outros
Li Motorista Particular
2- Há pessoas na faixa etária entre 18 e 24 anos que conduzem o vecuIo:
[:]Não informado
Sim
L1 Não e estou plenamente ciente e de acordo que esta opção acarreta a redução do prémio, bem como que não haverá cobertura
securitário Caso o condutor que estiver utilizando o veiculo no momento do sinistro esteja na faixa etária entre 18 e 24 anos.
3- Os condutores têm particlpaçáo pecunlérta em caso de sinistros?
[]Não
[]Não Informado
[] sim
4-CEP do local onde o veículo pernoita: 70160-900
[]Não informado
5- Possui garagem ou estacionamento fechado e exduslvo para o veículo segurado?
Não informado
Sim, na empresa
Não, na empresa
LIISim, na residência do condutor com portão manual
Sim, na residência do condutor com portão automático ou porteiro
Não, na residência do condutor
Não utiliza o veículo como meio de transporte á residência
6- Qual o ramo de alividade da empresa?
lAlimenticio
[]Auto Peças
IjllAssistência Médica
mio de Plásticos
Confecção
Construtora
13
tora
]Distribuidora de Bebidas
Editora/Gráfica
Engenharia
13 Importação/Exportação
[]Indústria Metalúrgica
Laticinios
Prestador de Serviço
Segurança/Vigilância
Supermercado
[jj Transportadora
13 Telecomunicações
]Outros
[_]Não Informado
7- O veículo possui logotipo?
[j Não
[jjNão Informado
[II] Sim
8- Possui dispositivo antiturto/anti-mubo Instalado no vetculo segurado?
Outros
jjl Vacina Antifurto III ou outro sistema de gravação do chassi em diversas partes do veiculo
[lDAF-V (Rastreador da Porto Seguro)
[l Não
LI lturan
Tracker
LTranspunder da Porto Seguro
[lNàu Informado
[lDemais Rastreadores aceitos pela Seguradora: Especificar
F1 X3
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QUESTIONÁRIO DE AVPJJAÇÃO DO RISCO - PESSOA JURÍDICA - VERSÃO 05 Este formulário é parta Inteanto
da proposta ng
Processo Susep N 154
1541400105512004-34
-34
Vetor de Mercado Referenciado e Valor Determinado

C.N.P.J. 334481513/OíJQ1-1 1
Impresso em. 241060015 145325

67386J.105 645 485.8
Item 0001

DEcLARAÇÃO DO PROPONENTE

1
Declaro, estou ciente e de acordo, sob pena do perda de direito de cobertura, conforme previsto no artigo 766 do Código Civil, que: /Este
questionário é parte integrante da proposta de seguro e de futuras renovações; todas informações prestadas são verdadeiros e cornletas.
O veículo segurado não será conduzido por pessoa inabilitada. Responsabilizo-me pela autenticidade do veículo e de sua dounie/tclíe.
inclusive por fato, ato ou circunstõncia(s) do(s) proprietário(s) anterior(es). Quando selecionada a opção de resposta DAF V c
oritifurto, e não for constatada a sua instalação, a proposta não será emitida, acarretando na recusa da transmissão. O co ter irjdicad
na proposta é meu representante legal neste contrato e em futuras renovações. Tomei conhecimento prévio das Condiçõ s Geiis do 283
seguro. Estou ciente que: o risco proposto será aceito somente se estiver DENTRO DAS CONDIÇÕES DE ACEITAÇÃO DA
GUR4
a cobertura inicia-se após a análise e aceitação do risco, onde a proposta deverá ser protocolada na Seguradora ou trans\nitida
eletronicamente, até 5 (cinco) dias corridos da realização da vistoria prévia ou até o Vencimento do seguro anterior. A Seguradora terá o
prazo de 15 (quinze) dias após o protocolo da proposta ou transmissão eletrônica com a respectiva antecipação do prêmio, que parante
ao proponente as taxas de cálculo vigentes à época do protocolo para se manifestar sobre a concretização ou não do seguro. No caso
de não aceitação da proposta o eventual prêmio pago pelo proponente, será devolvido atualizado pelo IPCA/IBGE proporcional aos dias
decorridos. A Seguradora utilizará os dados cadastrais do proponente, do proprietário legal do veículo e dos condutores declarados ou
mencionados no momento da contratação do seguro e ainda poderá consultar informações correspondentes a eventual ocorrência de sinistro
com o veículo e que envolvam as partes anteriormente elencadas. Restrições financeiras, tais como ações judiciais, cheques sem fundos,
pendências financeiras etc, podem implicar na recusa imediata da proposta. Tratando-se de veiculo adquirido com isenção de impostos,
estes serão deduzidos da indenização caso o percentual isento não tenha sido depreciado do valor do veículo rio ato da contratação do
seguro. Obrigo-me a comunicar imediatamente a Seguradora, por escrito, qualquer alteração nas condições estabelecidas no contrato de
bem corno neste questionário.

Local e data

Assinatura do Propoiierite

Assinatura e Carimbo do corretor

•S

-

Pot P,frut Web - Ib ( Veisto JUeb&2015 )
2GsOotS2llr,3so

2410e2)í5 14 53 25
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2
551720545ovp0030acirc2issllr jar,ir2'rmnoeor 1

LACOFORT CORRETORA DE SEGUROS LTDA
/
CORRETORA DE SEGUROS

Telefone:

Email:
'Nós queremos que você, PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP, tenha segurança, tranquilidade e comodidade. Dura te a
vigência da futura apólice de seguro de seu veículo, você contará com a segurança, comodidade e economia por meio de se iços
diferenciados e gratuitos além da mais completa proteção.
jErC.JL
Abaixo você encontra os principais serviços, descontos e benefícios gratuitos que serão oferecidos para você, para eu"
para sua casa.'

284

266 - COROLLA SEDAN XEI 2.0 16V FLEX AUT. - 2015 / 2016 - 4 Portas Gasolina/Álcool

PORTO

SEGURO

Cobertura Casco: 100,00°/ do Valor de Referência Cobertura Casco: 100,00% do Valor de Referência
Danos Materiais:
Danos Corporais:
APP Morte / Invalidez
Permanente / D.M.H:

R$ 100.000,00

R$ 100.000,00
R$ 10.000,00

Danos Materiais:
Danos Corporais:
APP Morte / Invalidez
Permanente:

R$ 100.000,00

R$ 100.000,00
R$ 10.000,00

PORTO
SEGURO

Prêmio Total do Seguro
Franquia
Assistência 24 horas
Garantia de vidros
Carro Reserva

Centros Automotivos - Check-up de diversos itens do seu veículo
Centros Automotivos - Serviços de Brake Light, Cristalização do Para-brisa, Revisão
de Luzes com possível troca de lâmpadas. Inspeção Veicular e Inspeção de
Poluentes
Desconto especial na compra de cadeiras infantis e assento para carro
Descontos em Peças de Teatro, Restaurantes e Shows

Valores e Benefícios
oferecidos(*)

Valores e Benefícios
oferecidos(*)

R$ 3.414,54

R$ 2.785,59

50% da Obrigatória
R$ 2.563,00

50010 da Obrigatória
R$ 2.563,00

Ilimitado

Sem Limite de km

Vidros, Retrovisores,
Vidros, Retrovisores,
Lanternas e Faróis
Lanternas e Faróis
Carro Extra - Rede
Carro Extra - Rede
ReferenciadaReferenciada R$1.350,00, limitado a R$1.350,00, limitado a
R$90,00 por diária
R$90,00 por diária
(corresponde a 15 dias
(corresponde a 15
corridos)
dias)
Gratuito

Gratuito

Gratuito
Sim

Sim '**
• Os serviços/benefícios estão vinculados ao tipo de veículo, ao modelo, à região e às condições de contratação.
• Prêmio da Porto Seguro Auto não inclui o prêmio do Seguro Residencial Simplificado.
** Somente quando contratada a cobertura de Assistência 24 horas, exceto Serviço de Chaveiro que está disponível
apenas para Azul Assistência Referenciada e Livre-Escolha.
**** Consulte disponibilidade no site www.portoseguro.com.br .

CORRETORA DE SEGUROS

LACOFORT CORRETORA DE SEGUROS LTDA
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DECLARAÇÃO

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA (PRP), partido político inscrito no
CNPJ 32.095.101/0001-80, com sede administrativa na Rua Santo André, 534,
Jardim Europa, CEP 15014-490, São José do Rio Preto/SP, pelo Presidente da
Comissão Executiva Nacional, OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE, brasileiro,
casado, engenheiro, portador do CPF 025.938.178-01 e R.G. 9.959.998-3,
DECLARA, para fins e efeitos legais, que o veículo TOYOTA COROLLA
XEI2OFLEX, ALCOOL/GASOLINA, 201512016, RENAVAM 01053599967,
PLACAS FXP6844 é utilizado exclusivamente para atendimento das finalidades e
atividades essenciais do partido no exercício de 2015.

Atenciosamente,

S

São José do Rio Preto-SP, 30 de dezembro de 2015

OVASCO RC
PRESI

]MARI RESENDE
NACIONAL

Sede - Rua. Santo André n° 534 Jd. Europa CEP - 15014 490
São José do Rio Preto - SP - contato(â)prp.org.br - Telefone 17 - 3234 2468

03104/2019

SGIP -Consulta

JUSTIÇA ELEITORAL
CERTIDÃO
CERTIFICO que, de acordo com os assentamentos da Justiça Eleitoral, o(a) Senhor(a) OVASCO
ALTIMARI RESENDE (Título Eleitoral: 053195510159) é PRESIDENTE (exercício: 0310612007 a 2810312019)
do órgão partidário, abaixo descriminado:
Partido Político:

PRP -44 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Órgão Partidário:

Comissão executiva

Abrangência:

BRASIL - BR - Nacional

Vigência:

Início: 0310612007 Final: 2810312019

Código de Validação: fRI F7ae5RbtBNSaRyqKl mAtfQbU=
Certidão emitida em: 0310412019 16:56:18

• Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal
Superior Eleitoral na Internet, no endereço: http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/modulo-consultasgip3.
• As informações constantes desta certidão retratam o conteúdo dos assentamentos da Justiça
Eleitoral na data e hora de sua emissão, o que não impede a ocorrência de alterações futuras nestas
informações.
• Os dados partidários de abrangência nacional são de responsabilidade do TSE e os de abrangência
regional/municipal são de responsabilidade dos respectivos tribunais regionais.
••

interOl .tse.jus.br/sgip3-consulta/certidao/membro?id=4466095&idOrgao=70935
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Pagamento de títulos com débito em conta corrente
191/08/2015
35202502

-- BANO DO BRASIL -

COM POOVANTE DE PAGAMENTO D1

11:35:53
3005

1 7J 02

ÇLIEOTE: P E PROGRESSISTA
CCflTC:
AGENCIA: 2502-X

288

BANCO SANTANDER BANES DA S.A.

0339957029364000041 4308221401022965250000449469
81.802
18/08/2015
4.494,69
4.494,69

ME. DOCUMENTO
DATA DO PAGAMENTO
VALOR DO DOCUMENTO
VAJIOR COBRADO
NP.A IITPIN1 TC.ACAO

Assinada por

.231

.2231.825.343.23)4

J7483247 JOSE ROBERTO RAMIRES
J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

Transação efetuada com sucesso por: J3825317 OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.

00

18108/2015 11:03:42
\ 1810812015 11:37:59

033-7

03399.57029 36400.004143 08221.401022 9 65250000449469

T

Cedente
—g7,",cia/Código do Cedente
A
Espécie Quantidade Nosso número
Azul Companhia de Seguros Gerais
00004140821-4
4675 570236-4
R$
1
Número do documento
CPF/CNPJ
Valor documento
Vencimento
/
41408221
33.448.15010001-11
494,69
1910812015
(+) Mora / Multa
(=) Valor cobrado
(+) Outros acréscimos
(-) Desconto! Abatimentos (-) Quitas deduções
Sacado

IN 1

PARTIDO REPUBLICANO PRC
Demonstrativo

289

mecânica

Até o vencimento pagável em qualquer banco.
Após o vencimento esta ficha perderá a validade.
QP1II

1033-71

03399.57029 36400.004143 08221 .401 022 9 65250000449469

Local de pagamento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento
Cedente
1 Companhia de Se g uros Gerais
do documento
1 No documento
41408221

12/08/2015
Carteira

-~~T-Espécie

Vencimento
1910812015
Ponto Venda / Ident. cedente
4675 570236-4
1 Espécie doe.

1 DM

1 Quantidade

1N

processamento
12/08/2015
1 Valor Documento (=) Valor documento

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

(-) Desconto / Abatimentos

A COBERTURA DO SEGURO só TERÁ INÍCIO APÓS A REALIZAÇÃO DA VISTORIA
PRÉVIA ( QUANDO FOR NECESSÁRIO) E ACEITAÇÃO DO RISCO PELA COMPANHIA.
HAVENDO RECUSA DO RISCO, SERÁ DEVOLVIDO A V.S. O VALOR ORA RECEBIDO
CORRETOR(A): UTILIZAR SOMENTE P!PAGTO IA PARCELA DE COBRANCA ANTECIPADA
ÔRGÃO 99SEQUÊNCIA 08221- FAIXA 41- NUM. RECIBO 408221 - PROPOSTA: VRNFHXXQPHF

(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
() Valor cobrado

Sacado
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
Sacador/Avalista

CÕd. baixa
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

1 II I
1I
-------------------------------------------------------------0111 I III I 1111 0I I 11 I 1111111 II O II 1101111011 0I I 11111101111101

Azul Seguro Auto
APÓLICE DE SEGURO
NrApólice: 67.15.0531.003980.

000

Vigência doSeguro:às

Processo SUSEP Nr.: 15414.001055/2004-84

24h de 12108/2015 às 24h de 12/08/ 16
Numero cia Proposta: 839Q4J.105 910 503.5/

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
R JOAQUIM M SEIXAS 133
VL DINIZ
15013-230 S J RIO PRETO
SP
o

29O

67-0217 - MOO AMCARSEG RIO PRETO CORR

H

1•

O 15086715310100398000000021719082015100

'

Nome: PARTIDO REPUBLICANO
Endereço: SANTO ANDRE 534

CPF/CNPJ:032095101/0001-80

JARDIM EUROPA
SAO JOSE DO RIO SP

15014-490

e

PROGRESSISTA PRP

1C

antidade de Itens: 001
Coberturas

Valores em Reais (R$)

PRÊMIO CASCO + CLÁUSULAS ADICIONAIS
0 PRÊMIO RCFV
o PRÊMIO APP
SERVIÇOS
ADICIONAL DE FRACIONAMENTO..( 0,00%)
CUSTO DE APÓLICE
I.O.F.

2.948,95
944,35
262,55
32,14
0,00
0,00
306,70
4.494,69

Prêmio Total

Valores em Reais (R$)

< COBRANÇA EM: FICHA DE COMPENSAÇÃO (R$)
PARCELA
VALOR
VENCIMENTO
01
4.494,69
PAGA

E
o,

'

SULTE AS CONDIÇÕES GERAIS DO SEU SEGURO EM NOSSO SITE www.azulseguros.com.br , OPÇÃO
ENTE/MANUAL DO CLIENTE E CLIQUE NA VERSÃO 05/2015 E LEIA ATENTAMENTE.
VERIFIQUE OS SEUS DADOS PESSOAIS, ITEM SEGURADO, GARANTIAS CONTRATADAS E SEUS RESPECTIVOS
o VALORES. EM QUALQUER DIVERGÊNCIA, ENTRE EM CONTATO COM SEU CORRETOR E SOLICITE A CORREÇÃO
Q. IMEDIATAMENTE, A FIM DE EVITAR PERDA DE DIREITO EM CASO DE INDENIZAÇÃO. A FALTA DE PAGAMENTO
DE QUALQUER PARCELA NO PRAZO DEVIDO, ACARRETARÁ NO CANCELAMENTO DO CONTRATO.

Informação ou consulta, procure o seu Corretor ou nosso Serviço de Atendimento

CORRETOR
(SUSEP: 000010.2020824-3) - (SUSEPINHA:
839Q4J)
67-0217-00-0000-5
MGC
AMCARSEG
RIO
PRETO
CORR
o
R JOAQUIM M SEIXAS 133
Vi- DINIZ
15013-230
5 J RIO PRETO
SP
TELEFONE:
3233-5221
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AZUL SEGUROS
ASSISTÊNCIA 2411, SOCORRO OU SINISTROS
TELEFONE(S): 4004 3700(CAPITAIS E GRANDES CENTROS) OU 0800 703 0203(OUTRAS REGIÕES)
«1 SAC: 0800 703 12 80 - DEFICIENTE AUDITIVO: 0800 727 8736 - OUVIDORIA: 0800 727 1184
CNPJ: 33.448.150/0001.11

Nr. Código: 05355

Nr. Registro SUSEP: 000000014607

SAO J RIO PRETO 19/08/2015

Local e Data

Azul Cia de Seguros Gerais
Azul Companhia de Seguros Gerais -

Av.

Rio Branco, 80- 13 0, 160 ao 200 andar Centro RJ CEP 20040.070

APOLTF

2

Item: 000
FatordeAjuste: 100,00%
pclt Gás: NÃO
Modele:
Cobertura Básica: COMPREENSIVA
NOVO FOCUS SEDAN SE 2.0 16V FLEX AUT.
Ano Fab.: 14 Ano Mod.: 15 Placa: SP/FRV1844
Tipo de Franquia: 50% DA BÁSICA
Chassi: 8AFSZZFFCFJ298488
Qtde Passageiros: 5 Qtde Portas: 4
Renavam: 1033879735
0Km: NÃO Data Saída:
Cor Predominante: BRANCA
15014-490
Cepde Pernoite:
Combustível: B 1 COMBUSTÍVEL
Classe de Bônus: 00
Vistoria Especial: NÃO
Veículo Alienado: NÃO
Classe deLocalização: DEMAIS REGIOES DO ESTADO DE SAO PAULO

Valor das Franquias (R$)
Casco:
1.379,00
Acessórios:
0,00
Vidro Para-brisa e traseiro: 120,00
Vidro Lateral:
60,00
Retrovisor:
120
Farol e Lanterna convencional: 120/00
Farei de Xenônio (item série): 1009', 00
Lanterna de LEI) (item
S4
Equipamento:

L

Acessórios / Equipamentos:

o
o

Beneficiário: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIS
Cláusulas: AUTO 1
52
58J 38J 37E 57A
RCFV 118 119
Código FIPE/TARIFA: 000032824/1508

Código de ldentificação(C.l.): 53. 5U4 . DMU - DJ2 . KH9

EM CASO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL, A MESMA, SERÁ DE ACORDO COM O FATOR DE AJUSTE CONTRATADO DE
100,00% DO VALOR REFERÊNCIA DA TABELA FIPE DIVULGADA NO SITE WWW.FIPE.ORG.BR , VIGENTE NA DATA
DA INDENIZAÇÃO E REGIÃO DE CONTRATAÇÃO. CASO ESTA TABELA SEJA EXTINTA A INDENIZAÇÃO OCORRERÁ
COM BASE NA TABELA MOLICAR DIVULGADA NO SITE WWW.MOLICAR.COM.BR
Garantia(s)/Serviço(s) Contratado(s)
Capital (R$)
Prémio Liquido (R$)
OMOVEL (CASCO)
VALOR DE MERCADO REFERENCIADO
2.645,31
DANOS MATERIAIS
150.000
889,52
RCFV DANOS CORPORAIS
150.000
54,83
APP INVPERMANENTE
30000
131,27
APP MORTE ACIDENTAL..
30000
131,27
CARRO EXT RD REF 150
118,56
VIDROS/RETROV./FARÓIS/LANTERNAS
32,14
ASSIST. REDE REF. SI LIMITE DE KM
185,08
D.MORAIS E ESTÉTICOS
NAO CONTRATADA

%.V

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO "(Clausula 57A)!
Pessoa Juridica - Versao 5
Principal Condutor
CPF
Sexo
Data de
Nascimento
ANDRE LUIZ ALVES
369286548-13
M
05/09/1987
Antifurto:
COMUM.
de atividade da empresa:
OUTROS
* essoas na faixa etaria entre 18 e 24 anos que conduzem o veiculo?
NtO E ESTOU PLENAMENTE CIENTE E DE ACORDO QUE ESTA OPCAO ACARRETA A REDUCAO DO PREMIO,BEM
COMO NAO HAVERA COBERTURA SECURITARIA CASO O CONDUTOR QUE ESTIVER UTILIZANDO O VEICULO NO
MOMENTO DO SINISTRO RESIDA COM O PRINCIPAL CONDUTOR E ESTEJA NA FAIXA ETARIA ENTRE
18 E 24 ANOS.
Chassi remarcado? NAO.
Cambio automatico? SIM.

APOLIV

Atendimento ao Público SLJSEP: 0800 021 8484
"SUSEP - Superintendência de Seguros Privados -Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle
PG.
2
dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros."
As condições contratuaIs/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à SUSEP poderão ser consultadas no
endereço eletrônico www.suse,p.gpj ,r, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta.
0 registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização
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DECLARAÇÃO

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA (PRP), partido político inscrito no
CNPJ 32.095.101/0001-80, com sede administrativa na Rua Santo André, 534,
Jardim Europa, CEP 15014-490, São José do Rio Preto/SP, pelo Presidente da
Comissão Executiva Nacional, OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE, brasileiro,
casado, engenheiro, portador do CPF 025.938.178-01 e R.G. 9.959.998-3,
DECLARA, para fins e efeitos legais, que o veículo FORD FOCUS 5 AT 2.0 S,
ALCOOL/GASOLINA, 201412015, RENAVAM 01033879735, PLACAS FRVI 844 é
utilizado exclusivamente para atendimento das finalidades e atividades essenciais
do partido no exercício de 2015.

Atenciosamente,

0

São José do Rio Preto-SP, 30 de dezembro de 2015

OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE
PRESIDENTE NACIONAL

Sede - Rua. Santo André n° 534 Jd. Europa CEP - 15014 490
São José do Rio Preto - SP - contatoi)prp.org.br - Telefone 17 - 3234 2468

EtECJ1
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SGIP - Consulta

I..
JUSTIÇA ELEITORAL
CERTIDÃO

1kSt)i St UicpA

CERTIFICO que, de acordo com os assentamentos da Justiça Eleitoral, o(a) Senhor(a) OVASCO ROMA
ALTIMARI RESENDE (Título Eleitoral: 053195510159) é PRESIDENTE (exercício: 0310612007 a 2810312019)
do órgão partidário, abaixo descriminado:

..

Partido Político:

PRP -44 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Órgão Partidário:

Comissão executiva

Abrangência:

BRASIL - BR - Nacional

Vigência:

Início: 0310612007 Final: 2810312019

Código de Validação: fRI F7ae5RbtBNSaRyqKl mAtfQbU=
Certidão emitida em: 1 0310412019 16:56:18

• Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal
Superior Eleitoral na Internet, no endereço: http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/modulo-consultasgip3.
• As informações constantes desta certidão retratam o conteúdo dos assentamentos da Justiça
Eleitoral na data e hora de sua emissão, o que não impede a ocorrência de alterações futuras nestas
informações.
• Os dados partidários de abrangência nacional são de responsabilidade do TSE e os de abrangência
regional/municipal são de responsabilidade dos respectivos tribunais regionais.

interOl .tse.jus.br/sgip3-consulta/certidao/membro?id=4466095&idOrgao=70935
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Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 153-68.2016.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove,
procedi ao encerramento do anexo 20, à fl.
Eu,
, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação
e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

