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ILUSTRÍSSIMOS SENHORES DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA

SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL

Ref.: Edital de Licitação - Concorrência n" 01/2019 - SUAF/SEJUS

PROCESSO SEI-GDF n" 00400-00034420/2019-22

A SAN MATHEUS SERVlÇOS POSTUMOS LTDA, devidamente inscrita no CNP!
72.606.999/0001-28, vem por meio desta e amparada no parágrafo primeiro do art
41 da Lei n08.666/1993 e no art 164 da Lei n014.133, de 01 de abril de 2021, por
intermédio de seu representante legal que abaixo assina a presente, vem,
respeitosamente perante Vossa Senhoria, nos termos do item 16 e seguintes do
Edital, tempestivamente, apresentar

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

Tendo em vista que a nosso ver, apresenta erros técnicos e econômicos que não
oferecem segurança que garantam na sua execução os princípios que devem reger o
negócio privado, nos quais destacamos: técnica empregada, falta de informações,
eficiência, logística e da oportunidade, nos termos e motivos aqui apresentados.

TEMPESTIVIDADE

A abertura dos envelopes da concorrência por maior oferta por
outorga de Permissão por Grupos está prevista para o dia 14/06/2021, assim,
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conforme determina o edital, a impugnação deverá ser apresentada em até 5
IMPUGNAÇÃO DO EDITAL - CONCORRÊNCIA WOlj2019 - SUAFjSEJUS

Falta de competitividade. Violação a princípio básico da licitação.

Considerando que o edital prevê 17.851 óbitos para atendimento por
funerárias particulares (excluído 929 óbitos do serviço social), prevê 49 funerárias
para atendimento de ao menos um serviço ao dia para cada uma das funerária, prevê
02 veículos funerários e prevê que o preço mínimo de um serviço de adulto (diga-se
de passagem em urna de 1,60 mts) no valor de R$ 1.241,56, a previsão de
faturamento é prevista com o seguinte cálculo:

PRE\lS.3.0 DE PREÇOS DE SER\1ÇOS Fl.,iXERÁRJOS EDITAL

SERVIÇO :\1EXOR :\1:EDL\. :\1..-UOR
Urna RS 305.90 RS 3.310.89 RS 6.964.00
Ant"fatos CtiS::Iotf'IDOS RS 119.34 RS 119.34 RS 302.54
.-\{í>odinumro RS 134Aí RS 134.H RS 134Aí
Tauatopraxi:l RS 681.85 RS 681.85 RS 681.85
TOTAL RS 1.241.;;6 RS 4.246,55 RS 8.082.86

Tabela 01: cálculo do valor mínimo, médio e maior valor permitido para venda no
edital.

FATURAMDiTO MEDIO DE UM.". F1j)iER<UuA

SER\lCO :\1E:\OR :\1:EDl~ :\L\.IOR
TOTAL RS 1.141.56 RS 4.246.55 RS 8.082.86
:\' DE SERVo DL\. (::\1:EDL\. 201212030) 26 26 26
FATL"R.A::\1EXTO D12030 RS 32.280,56 RS 110.410,30 RS 210.154,36

Tabela 2: Faturamento médio de uma funerária no DF em 2030
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Ou seja, desconsiderando o preço mínimo de venda e considerando o
máximo possível, obtemos um valor médio de faturamento de R$ 139.866,30, essa
quantia deverá suportar todos os custos envolvidos e o a sua lucratividade superar
os 20%, conforme orientações do SEBRAE/SC (https://atendimento.sebrae
sc.com.brjblog/como-calcular-margem-de-lucrof) , "...Por fim, quando se trata de
serviços, o mínimo a ser considerado bom, é quando a margem supera os 20%."

Sendo assim, é previsível que no mínimo o negócio retorne uma lucratividade
de R$ 27.973,26.

Custos

Ovalor de custo projetado no edital de licitação referente às 49 outorgas para
serviço funerário no Distrito Federal, deverá suprir o pleno funcionamento legal da
funerária e a sua lucratividade pagar o investimento inicial e manter o fluxo de caixa.

Enquanto a empresa não conseguir obter um saldo suficiente para cobrir as
despesas, ou se este valor for muito pequeno, o empreendedor terá que realizar
constantes subsídios financeiros, o que poderá esgotar as reservas financeiras ao
longo do tempo, afetando não somente o negócio, como também a vida pessoal do
empreendedor.

Considerando essas premissas, iremos apresentar o cenário de uma
funerária a ser instalada no DF e para melhor compreensão dos valores apurados,
foi considerado o menor valor, média e maior valor em pesquisa feita com funerárias
que já atuam no DF.

Custos de Recursos Humanos

Considerando que o horário de funcionamento de uma funerária é de 24
horas por dia, 7 dias por semana. Considerando que o maior horário de trabalho pelo
regime CLT é de 12 horas, podendo repousar 36, são necessários o mínimo de 12
agentes funerários e além disso 1 gerente e 1 assistente administrativo para toda
operação.
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DiA HORÂRIO Ag~nte Fun.
Agente

'uu
SEGUNDA 00:01· 12:00 f JI"'E . " C1Pf 1
SEGUNDA 12:01~ 00:00 -,

TER 00:01- 12:00 EQUIPE 03 EQUIPE 03
TERÇA. 12:01 ã.s 00:00

QUARTA 00;01- 12:00 EOtm'E Dl EQUIPE 01
QUARTA 12:01 ãs 00:00 " - . -

U1NTA 00:01 - 12:QO ECUIPE 03 EOUIPE03
tnNTA 12:01 is 00:00

SEXTA 00:01- lZ:OO EOUlPEOl. r.nUrPE O...
SEXTA 12:01 âs 00:00 -

sÃBADO 00:01 - 12:00 f UlPE 03 EQUIPE 03
sÃBADO 12:01 âs 00:00

DOMINGO 00:01 - 12:00 EOOiPF 01 EOlJ'"'"tI'EOl
DOMINGO 12:01 âs 00:00 '"

, - -

ESCAL-\. AIt\ID1STR.\m-O

DIA HORÁRIO Gerente Assistênte
SEGUNDA 08:00 ois 18:00 X X

TERCA 08:003$ 18:00 X X
QUARTA 08:00.às 18:00 X X
QUINTA 08:00 2s 18:00 X X
SEXTA 08:00 às 17:00 X X

sÁBADO
DOMINGO -

Tabela 3 a: Escala de serviço para atendimento à funerária 24 horas 7 dias
por semana.

Considerando que em 2012 quando a cartilha foi feita, o salário mínimo era
novalor de R$ 622,00 (anexo) e hoje é de R$1.100,00, um ajuste de 76,84%, todavia
o índice de reajuste aplicado no edital para validação do certame foi do IPCA de
apenas 59,860770%, percebemos que os salários. comissões e encargos estão
defasados em no mínimo 16,98%.

Considerando que o salário base conforme a CONVENÇÃO COLETNA DE
TRABALHO 2020/2021 - SINDICOM/DF E SINDIVARE/ISTA (anexo) é de R$
1.200,00 no mínimo, assim como a obrigatoriedade de pagamento de vale
alimentação não mencionado no edital.

Trabalhamos em uma previsibilidade no cenário em que é perfeitamente
possível funcionar a funerária 24 horas por dia 7 dias por semana, apresentamos a

DESPESA COM PESSOAl.

EQUIPE IOEAl- OPERACIONAl.; 14 PESSOAS s.A1. FIXO NOT .. INS TOTAl. VA Vl FÉRIAS 13·SAJ. I "'" I TOTAL

1 GERENTE GERAL RS 3.SOO,OO RS 175.00 RS 3.575.00 RS :ns.oo RS 2:Z.00 RS 4OS.23 RS 3C~.:5 RS 351.16 RS 5.320.6-:

12 AGENTES FUNERÁRIOS i'l5 1.200.00 RS ~o.oo RS 1.6$0.00 RS 130.00 RS 220,00 AS lS6,62 RS 140.00 'S 160.53 RS 30.:WS,BO

1 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO R$ 1.S00.00 RS 1.500,00 RS 338.00 RS 242,00 AS 166.63 AS 125.00 I RS 143.33 I RS 2.514,96

Tabela 3: Folha de pagamento de funerária no DF
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DESPESA cml PESSOAL

C"CSTO
DESPESAS COM PESSOAL

MEl'iOR '\U:DU MAIOR
RS 32.335.00 RS 38.041.00 RS 40.704.00

Tabela 4: Despesa com pessoal menor, média e maior

No valor acima, além de gastos com salário dos colaboradores, foi
considerado adicional noturno, insalubridade, encargos sociais, férias, 13º salário,
além dos benefícios (vale transporte e vale refeição) previstos na convenção
trabalhista local.

Despesas com locação

É sabido que Brasília possui um dos aluguéis por metro quadrado mais caro
do país, dessa forma é preciso considerar que as diferentes regiões administrativas
do Distrito Federal possuem valores divergentes (anexo demonstrativo de custo
com locação de funerárias no DF).

DESPESA COM LOCAÇÃO

CUSTO
DESOESAS COM LOCAÇÃO

:\IE:\"OR :\U:DU :\iAIOR
RS 5.643.00 RS 10.191.00 RS 20.917.00

Tabela 5: despesas mínima, média e máxima com locação

Despesas operacional

Nesse tipo de despesa considera-se as despesas inerentes ao perfeito
funcionamento de uma funerária como: contador (que via de regra cobra R$ 1.100
de honorário), além disso, temos despesas com telefone, internet, seguro, materiais
de escritório e limpeza.

~ (61) 4142-7178 funerariasanmatheuscom
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DESPESA OPERACIO:\AL

CVSTO
DESPESAS OPERACIO~Al

:\1E:"OR :\'1ÉDU. :\'IAIOR
RS 2.454.00 RS 2.727.00 RS 2.918.00

Tabela 6: despesas com a operação do empreendimento

Despesa com publicidade

Adespesa com publicidade está de acordo com o considerado no edital

DESPESA COM PUBLICIDADE

CUSTO
DESPESAS COM PL"BLICIDADE

:\'IE:"OR :\'1ÉDIA :\UJOR
RS 2.160.00 RS 2.400.00 RS 2.568.00

Tabela 7: despesas com publicidade mínima, média e máxima.

Despesa com manutenção

Como despesa de manutenção considera-se as manutenções dos veículos
utilizados nos traslados e também manutenções diversas como ar condicionado e
predial.

DESPESA COM MA...'mTDlçAo

C17STO
DESPESAS COM lVlAJ.'iUTE~çAo

ME:"OR :\'1ÉDU :\1AIOR
RS 946.00 RS 1.051.00 RS 1.125.00

Tabela 8: despesas com manutenção da loja, ar condicionado e diversas.

ô;
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Despesas financeira

Despesas com tarifas bancárias e outras taxas também precisam ser
consideradas.

DESPESA FNA..'\CEIRA

CUSTO
DESPESASFrx.~'\CElll~

~IT~OR ~ITDU ~LUOR

RS 219.00 RS 243.00 RS 260.00

Tabela 9: despesas financeiras mínima, média e máxima

Note-se que para se manter em seu ponto de equilíbrio a funerária deverá
manter um ticket médio de R$ 4.246,55, todavia, com o teto máximo em R$ 8.082,86
fica quase que impossível alcançar esse ticket médio e manter o empreendimento
lucrativo.

SERVIÇO MENOR :\1ÍDa :\L-\lOR

TOTAL 1.241,56 4.246,55 8.082,86
:-;0 DE SERVo Da ~IÍDL~2021/2030) 26,00 26,00 26,00 I

FATL"R.·nn::'\"TO D12030 32.280,:<6 1l0AI0,17 210.154,36

CUSTO DE v"D."DAS 37% do FAT. -11.943 ~1 ~.P<1 76 --- -5' .1

L'1POSTOS -3.034. 7 ·14.905,J7 -35.OY5.,78

DESPESAS COM PESSOAL -32.335.00 '38.041.00 ·...0.704.00
DESOESAS cm·! LOCAÇAo -5.643 ;x) -10.191Oü -20.917.00
DESPESAS OPERACIO~AL -2.454.00 -2.72700 -2.918.00

DESPESAS COM PUBLlCID.-'UJE -2.160 :'() -2.400 ar -2.56800
DESPESAS Cm-ll\L4..,",ü'"JD,"Ç,.l.o -9.1600 ·lOS1 nr) -112500

DESPESAS FNA1'lCEIR'\. -219,00 -243,00 -260,00

TOTAL LUCRO LlQ -26. 54.62

-81,95%

0,03

OJOO%

28.809,47

13,71%

~ (61) 4142-7178 ~f!' funerariasanmatheuscom
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Tabela 10 - Previsão de ticket médio para ponto de equilíbrio

Como observado, existe uma grande discrepância no valor apurado pelo
edital (que considerou estudo do SebraejMG sobre os custos inerentes para
funcionamento de uma funerária) e isso influencia diretamente na análise de um
investidor interessado no referido edital, uma vez que o custo de operação de uma
funerária é muito superior ao considerado no edital.

Observe que para alcançar o ponto de equilíbrio, o qual o investidor nada
fatura, teria que trabalhar com ticket médio no valor de R$ 4.246,55, o que se torna
impossível, haja vista que o edital também tabela os preços máximos, impedindo não
só o livre mercado, mas o equilíbrio financeiro do empreendimento.

Apesar de o investidor ter a possibilidade no item 15.3 de negociar itens não
relacionados, o edital é ágil e cuidadoso em tabelar o máximo de itens no edital,
tornando remota a possibilidade de itens extras.

Afora tais situações é preciso dizer que a maioria dos serviços licitados
podem ser feitos diretamente pelo usuário ou serem optativos, ou seja, podem ou
não serem contratados.

Essa lógica impacta não somente no quesito habilitação, como no quesito
faturamento, pois retira diversos serviços que poderiam ser feitos exclusivamente
por funerárias e passam a ser feitos diretamente ou tornam-se mera opção. Vejamos:

1.1. serviços obrigatórios, privativos do Poder Público ou das
Permissionárias:

1.1.1. fornecimento de urna mortuária;

1.1.2. transporte funerário;

1.1.3. higienização e preparação de cadáver e ornamentação de
urna; 1.1.4. conservação de restos mortais humanos.

1.2. Serviços obrigatórios. que o usuário pode obter
diretamente:

~ (61) 4142-7178 !@ funerariasanmatheus.com
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1.2.1. retirada de Certidão de Óbito e Guia de Sepultamento;

1.2.2. recolhimento de taxas de cemitério relativas ao
sepultamento; 1.2.3. obtenção, encaminhamento e retirada de
documentos que dispensem conhecimento técnico específico ou
habilitação especial.

1.3. Serviços funerários e fornecimentos optativos:

1.3.1. translado ou despacho aéreo ou terrestre, nacional ou
internacional de cadáver, observada a Resolução RDC 33, de 8 de
julho de 2011, da ANVlSA;

1.3.2. representação da família no encaminhamento de
requerimento e de papéis necessários à liberação de cadáver,
inclusive visando remoção nacional ou internacional;

1.3.3. urna. ornamentação e serviço de padrão diferenciado;

1.3.4. venda de planos de assistência funerária devidamente
autorizada pelo órgão competente, nos termos e desde que
preenchidas as disposições da Lei federal nQ 13.261, de 22 de março
de 2016.

Assim, essa discrepância acaba por atingir o faturamento e toda a lógica dos
valores encontrados pela secretaria.

Logística

Considerando que o mercado licitado é o Distrito Federal, o qual já possui 44
funerárias instaladas, com 92 veículos credenciados (anexo tabela sejus/suaf) e na
sua grande maioria com capacidade de carga interna dobrada (carrega dois falecidos
em uma única translado). teria a capacidade de transportar na pior hipótese 184 por
24 horas. todavia. sabendo que em média um serviço funerário pode demorar 3
horas, teríamos uma capacidade de 8 transportes dia, por cada veículo, sendo assim
92 x 8. 736 corpos poderiam ser transportados com a frota disponível de veículos
credenciados hoje, portanto. pergunta-se: qual a real necessidade de acrescer o
número de funerárias? Será que somente essa ação é capaz de aumentar a

~ (61) 4142-7178 01 funerariasanmatheuscom

I:li atendimento@funerariasanmatheus.com O SCLN. Ouadra 102. bloco B - Loja 10/14.
Asa Norte. Brasilia - DF



T

Sanj
Malh~e-u-s
SERVIÇO FUNERÁRIO

capacidade de atendimento? Não estaria o edital eliminando a capacidade
competitiva das funerárias na região e subestimando a capacidade de atendimento
instalada hoje?

Capital humano proposto no edital

Analisando o edital em seu item 13.1.2, podemos considerar que a folha de
pagamento prevista é passível de pagar 3 funcionários (tabela abaixo). Descobrindo
assim quantos realmente estão previstos para o funcionamento pleno de uma
funerária conforme previsto no edital disponibiliza o valor de R$ 9.591,65, vale
ressaltar que apesar do edital prever o pagamento de comissões na quantia
supramencionada, a tabela abaixo desconsiderou esse item:

DESPESA COM PESSOAl
EQUIPE PROPOSTA POR EDITAL 03 PESSOAS SAl fiXO NOT+IN5 TOTAL VA VT FÉRIAS 132 SAl I FGTS TOTAL
01 GERENTE GERAl RS 3.500,00 RS 168,00 RS 3.668,00 RS 338,00 RS 242,00 R$ 407,45 RS 305,67 j RS 350,49 RS 5.311,61
02 AGENTES FUNERÂRIOS R$1.200,OO RS 108,00 RS 1.308,00 RS 130,00 R$ 220,00 RS 145,30 RS 109.00 I RS 124,98 RS 4.074,56
oASSISTENTE ADMINISTRATIVO RS RS . IRS . RS . RS . RS IRS RS .

TOTAL RS 9.386,17
PREVISTO ... ~ ::l.S91,6~

Tabela 11, demonstra que é possível a contratação de 01 gerente e 02 agentes com
a folha de pagamento prevista de R$ 9.591,65.

Logo projetamos uma escala com os três funcionários previstos para manter
uma empresa funerária de pequeno porte conforme previsto em edital, observe que
conforme a legislação trabalhista é possível manter apenas um turno com a

~ (61l4142-7178 '.' funerariasanmatheus com

';:.0 atendimento@funerariasanmatheus.com \) SCLN. Ouadra 102, bloco B - Loja 10114,
Asa Norte. Brasllia - DF



SanJ
Marh~e-u-s
SERViÇO FUNERÁRIO

dupla mínima exigida, restando quatro turnos sem ninguém para manter o
funcionamento pleno da funerária:

ESC.-\.L~ DE TRUlALHO - EQL"IPE PROPOSTA EDITAL

DIA HOR.ó.RJO
AGENTE AGENTE GER.8

01 OZ ÁS 18
SEGUNDA 00,01- lZ,oo

SEGUNDA 12,01 às 00,00 X X X
TERCA 00,01 - lZ,OO

TERCA lZ,OI às 00,00 X
OUARTA 00,01 -12,00

QUARTA 12,01 às 00,00 X X X
QUINTA 00,01 - lZ,OO

QUINTA lZ,OI às 00,00 X

SEXTA 00,01- lZ,OO

SEXTA lZ,OI às 00,00 X X X
SÁBADO 00,01-12,00

SÁBADO lZ,OI às 00,00 X
DOMINGO 00,01-12,00

DOMINGO 12,01 às 00,00 X X

*EsC'ala 12 bs por 36 hs
+:2 agentes funerários 1 gerente

Tabela 12 demonstra a escala da equipe de trabalho possível contratar com o total
sugerido de R$ 9.591,65.

Clínica de somatoconservação

É de conhecimento que o setor necessita de clínicas de somatoconservação
para que os corpos sejam higienizados, tamponados, preparados por técnicas de
conservação (seja ela. formolização, tanatopraxia ou embalsamamento)
necromaquia-los, assim corno vesti-los, ornamentados, onde aguardam para hora do
início do velório, onde só então são trasladados para o cemitério ou crematório, seu

destino final.
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Hoje temos em Brasília OS clínicas de somatoconservação, algumas atendem
apenas a demanda interna de sua própria funerária, outras a demanda de terceiros,
onde terceirizam o serviço, conforme previsto no edital a necessidade de contrato
para tal fim. Essa terceirização prevista no edital acaba por privilegiar essas
empresas que já prestam tais serviços e possuem autorização para tal.

É sabido que pela legislação não é possível se construir uma clínica de
somatoconservação sem que a ela esteja agregada a uma funerária, o que se torna
um entrave para o certame.

Todavia o edital falha em licitar funerárias de modo geral deixando em aberto
o investimento em clínicas de somatoconservação sem a obrigatoriedade mínima
para tal.

Qual é a capacidade operacional de uma clínica de somatoconservação?
Quantas clínicas serão necessárias para atender a demanda em 2030? Quantas
clínicas atenderam a demanda externa?

Existe a previsão de 49 funerárias para que as mesmas atendam um serviço
por dia em 2030, todavia, quantas clínicas são necessárias para atender essa
demanda? Será que teremos nesta licitação investidores em funerárias com
clínicas? Quantas? Quais as garantias?

Quanto ao tocante investimento em clínica de somatoconservação, é
desconhecido no edital qual o investimento necessário para a abertura de uma
clínica e sua operação agregada ao serviço funerário 24 horas por dia 7 dias por
semana.

Não podemos confundir com um ponto comercial de uma funerária quando
se trata de clínica de somatoconservação, tendo em vista as exigências da vigilância
sanitária em sua "REFERÊNCIA TÊCNICA PARA O FUNCIONAMENTO DE

ESTABELECIMENTOS FUNERÁRIOS E CONGÊNERES Brasília - dezembro de 2009 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária" (anexo) o que segue:

CAPÍTULO V - DA ESTRUTURA FÍSICA

1. CONDIÇÕES GERAIS
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As edificações dos estabelecimentos sujeitos a esta
orientação técnica devem observar minimamente as
seguintes condições físicas gerais:

a) não possuir comunicação física com ambiente de
domicílio ou outro estabelecimento que realize atividades
não relacionadas às atividades constantes neste documento;

b) rede elétrica em bom estado de conservação e
abastecimento com água potável;

c) reservatório de água potável revestido de material
resistente e impermeável com cobertura adequada e
capacidade de armazenamento compatível com o consumo;

d) esgoto sanitário ligados à rede pública. Nos locais em que
não houver rede pública de esgoto, deve-se utilizar sistema
de fossa séptica e sumidouro seguindo as normas NBR 8160
e NBR 7229 da ABNT e ou outros atos normativos que
vierem a substituí-Ias ou complementá-Ias;

e) instalações elétricas e hidráulicas embutidas ou
protegidas, facilitando a circulação e a higienização do
ambiente;

f) forro ou teto em bom estado de conservação, revestido
por material que possibilite limpeza e manutenção;

g) piso revestido de material resistente, anti-derrapante,
impermeável e que possibilite processo completo de
limpeza e desinfecção;

h) paredes, portas e janelas revestidas de material
resistente, liso e lavável nos locais onde houver
procedimentos de higienização, tamponamento,
armazenagem temporária ou conservação de restos mortais
humanos;
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i) janelas e demais aberturas destinadas à ventilação do
ambiente, onde sejam realizados procedimentos
higienização, tamponamento, armazenagem temporária ou
conservação de restos mortais humanos, protegidas contra
a entrada de insetos e outros animais;

j) condições de manejo de resíduos de acordo com a RDC
ANVlSA nº. 50/02, RDC ANVISA nº. 306/04, Resolução
CONAMA nº. 358/05 e ou outros atos normativos que
vierem a substituí-las ou complementá-las.

2. AMBIENTES COMUNS

Os estabelecimentos
independentemente da
observar o seguinte:

sujeitos a estas orientações,
atividade que realizam, devem

a) sala ou área administrativa: ambiente obrigatório, em que
se realizam as atividades administrativas do
estabelecimento. Essas salas ou áreas não podem funcionar
na sala de higienização, tamponamento, conservação de
restos mortais humanos e tanatopraxia nem abrigar as
atividades de preparo e esterilização de materiais ou
armazenagem temporária de cadáveres;

b) sala de recepção e espera para atendimento ao usuário:
ambiente obrigatório para os estabelecimentos que
atendam ao público em suas dependências. Devem
apresentar condições de conforto para os usuários.

A entrada deve ser independente daquela utilizada para
embarque e desembarque de restos mortais humanos. Essas
salas ou áreas não podem funcionar na sala de higienização,
tamponamento, conservação de restos mortais humanos e
tanatopraxia nem abrigar as atividades de preparo e
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esterilização de materiais ou armazenagem temporária de
cadáveres;

c) Instalações Sanitários: são obrigatórios em todos os
estabelecimentos. Devem possuir separação por sexo, com
no mínimo um sanitário adaptado para deficientes físicos;

d) Depósito de Material de Limpeza (DML): ambiente
obrigatório, exclusivo para guarda dos materiais,
equipamentos e saneantes utilizados nos procedimentos de
limpeza e desinfecção do estabelecimento, bem como a sua
preparação para o uso. Deve possuir área mínima de 2.00 m2

e tanque para a realização dos procedimentos de limpeza
dos materiais utilizados;

e) condições de manejo de resíduos de acordo com a RDC
ANVlSA nº. 50/02, RDC ANVlSA nº. 306/04, Resolução
CONAMA nº. 358/05 e ou outros atos normativos que
vierem a substituí-las ou complementá-Ias.

Observação 1: Os
comercializam artigos
disposto no item e.

estabelecimentos que apenas
funerários ficam dispensados do

t.:. (51) 4142-7178

Observação 2: Os estabelecimentos que tenham
funcionário(s) em regime de plantão devem dispor de sala
de plantonista com área mínima de 6,0 m2 e condições de
conforto para repouso.

4. HIGIENIZAÇÃO, TAMPONAMENTO, CONSERVAÇÃO DE
RESTOS MORTAIS HUMANOS ETANATOPRAXIA

Os estabelecimentos que realizam procedimentos de
higienização, tamponamento e ou conservação de restos
mortais humanos, além do disposto nos itens 1 e 2 deste
capítulo, deverão possuir as seguintes áreas:
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a) área para embarque e desembarque de carro funerário:
área exclusiva, com acesso privativo, distinto do acesso
público ao estabelecimento funerário, com área mínima de
21 m2

;

b) sala para higienização, tamponamento e procedimentos
de conservação de restos mortais humanos: sala com acesso
restrito aos funcionários do setor, devendo possuir área
mínima de 9,00 m2 para uma mesa tanatológica,
acrescentando-se 5,00 m2 por mesa tanatológica adicional.
Devem atender ainda às seguintes especificações:

• Sistema mecânico de exaustão;

• Recursos para lavagem das mãos: pia ou lavatório com
torneira ou comando que dispensa o contato das mãos para
o fechamento da água, provisão de sabão líquido. além de
recursos para secagem das mãos;

• Mesa ou bancada tanatológica para higienização de restos
mortais humanos, com formato que facilita o escoamento de
líquidos, feita em material liso e impermeável e que
possibilite processos repetidos e sucessivos de limpeza,
descontaminação e desinfecção.

• Vestiários para funcionários diferenciados por sexo, com
área para escaninhos e boxes individualizados para
chuveiros e bacias sanitárias;

c) sala ou área para higienização e esterilização de materiais
e eqUipamentos: esse ambiente deve possuir:

• acesso restrito aos funcionários do setor;

• recursos para lavagem das mãos: pia ou lavatório com
torneira ou comando que dispensa o contato das mãos para
o fechamento da água, provisão de sabão líquido, além de
recursos para secagem das mãos;
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• bancada com pia em material liso, impermeável para
higienização de equipamentos e materiais;

• Equipamento para compatível com a demanda do
estabelecimento e com os equipamentos e materiais que se
pretende esterilizar.

Observação: A atividade de preparo e esterilização de
materiais pode ser executada na sala para preparo e
higienização de restos mortais humanos, desde que haja
barreira técnica e as condições descritas no item C sejam
observadas. Os recursos para higienização das mãos podem
ser apenas um para os dois ambientes.

Com todo esse aparato exigido pela legislação, como pode o edital ignorar tais
investimentos que vão desde um sistema de exaustão mecânica, a salas com medidas
específicas e até mesmo sala de esterilização de materiais, fim de manter a saúde do
trabalhador seguindo programas como PPRA (programa de prevenção de riscos
ambientais), PCMSO (programa de controle médico e saúde ocupacional) e PGRSS
(plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde), programas estes
implantados por profissionais específicos que por si só levariam entre escolha de
local, elaboração de projetos, aprovação de projetos, reformas, construção de
câmara fria (conservação de flores), construção de uma ETE (estação de tratamento
de esgoto) (projeto em anexo) e a devida aprovação pelos órgãos competentes,
estudo do programa, processo de seleção e treinamento, contratação de serviço
médico e elaboração de logística para atendimento, implantação dos programas e só
então a liberação do alvará sanitário para funcionamento, levariam muito mais que
60 dias, prazo que o edital oferta para implantação de uma clínica de
somatoconservação, humanamente impossível.

Qual a garantia que o edital traz à população que as clínicas de
somatoconservação atenderam a demanda das demais empresas? Caso
tenhamos poucas clínicas vencedoras, e destas, uma só atenda a demanda das
demais empresas, o caos estará instalado no Distrito Federal, pois não há a
obrigatoriedade ao investidor em atender a demanda de demais empresas que não
pleitearam o investimento igualmente.
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Sabendo que não houve no edital um estudo, sequer existiu também na
cartilha do Sebrae, para construção de uma clínica, qual foi o estudo técnico
para composição de preços dos serviços de conservação de corpos como
tanatopraxia e embalsamamento?

Foi prevista a utilização de produtos nacionais ou importados?

Quanto ao serviço de formalização, qual estudo técnico empregado para a
interrupção do mesmo na capital federal?

Há estudos técnicos para todas as clínicas do DF que comprovam a segurança
para o trabalhador, este o motivo do mesmo ser aprovado para o uso pela VISA
(Vigilância Sanitária do DF) órgão competente para tal análise (resultados em anexo
PREVER VIDA, FERNANDO XAVIER e CENTER PAX), A vigilância sanitária foram
consultados a respeito do risco ao trabalhador?

No tocante as flores naturais, foi prevista a sazonalidade das flores e rosas
para composição de preços de ornamentação de flores naturais (em Brasília, por não
sermos produtores referência de rosas, há uma variação de R$ 12,00 à R$ 80,00 a
depender do leilão em Holambra SP),

É de conhecimento de quem é da região que a LUaS (Lei de uso e ocupação
do solo) não prevê em nenhuma região administrativa a implantação do CNAE
96,03-3/05 (Serviços de Somatoconservação, os serviços de somatoconservação de
cadáveres serviços de embalsamamento de cadáveres -serviços de
somatoconservação - serviços de tanatopraxia), (anexo pg 58 do ANEXO I - Tabela de

Usos e Atividades - LUOS DF USO PRESTAÇÃO DE SERViÇOS), onde apenas as já instaladas
antes da lei funcionam,

Sabida dessa informação, em qual região administrativa o edital prevê
a instalação de clínicas de somatoconservação?

Foi previsto no edital a logística para remoções de corpos em bacias, todavia,
foi prevista a instalação de clínicas de somatoconservação em regiões
específicas para que se facilite a logística?
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Investimento cemiteriaI

Ao analisar o edital nos causou estranheza o investimento em itens que são
para composição de velórios, os quais os cemitérios já implantados no DF atendem
(anexo - foto site campo da esperança), sendo estes 10 castiçais, 10 candelabros,
3 mesas, 8 conjuntos de suporte de urnas e 10 portas coroas, afinal,
considerando que não é previsto na tabela de preços a locação desses equipamentos,
considerando que o regimento interno da Campo da Esperança (anexo) em seu art
15º - Não será permitido o exercício profissional de qualquer atividade,
especialmente de ambulantes, vendedores ou promotores, assim como qualquer
tipo de publicidade, sem a prévia autorização da Campo da Esperança, considerando
que funerárias no DF não possuem salas de velório e não está previsto no edital,
qual a real necessidade de cada funerária que em 2030 atenderá um óbito por
dia possuir 10 castiçais, 10 candelabros, 8 conjuntos de suporte de urnas 3
mesas e 10 portas coroas?

Reforma de imóvel para instalação

o próprio edital menciona que não foram considerados os gastos relativos
à reforma de imóvel e estoque, todavia, estes são valores relevantes demais para não
serem considerados.

o edital em nada garante que as atuais funerárias se instalem onde hoje
estão instaladas, sequer passem e sejam aprovadas na licitação, não há preferência,
ademais, o próprio edital exige no item 6.1.1. sala de exposição para ataúdes e
materiais correlatos, 6.1.2. dependências para administração, 6.1.3. banheiros
sociais, 6.4. É proibida a exposição de mostruários fora do estabelecimento ou
voltados diretamente para rua (ou seja, tem que ser no empreendimento), nesse
sentido há de se considerar uma reforma (anexo fotos da reforma na funerária San
Matheus - antes e depois, com 148 M2 à um custo de R$ 148.919,43 em 2019).

Mensuramos que em média, uma funerária no DF (sem clínica) em o tamanho
médio de 201 m2

, considerando que o m2 para reforma no DF conforme site
https://valorinveste.globo.com/objetivo /gastar-bem /noticia 12019 /07115 /veja
Quanto-custa-uma-reforma-e-como-e-possivel-baratea-la.ghtml o m2 custa hoje R$
1.312,00 sendo assim:
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Abaixo estimativas:

REFOR..I\1.A. - ESTOQUE - IX\"ESTI~\"ID."TOS

SERVIÇO )'IE:'iOR xIÉDU )1.-\IOR

REFOR\U.s PREDL-\IS -RS 255.053.00 -RS 283.392.00 -RS 303.229.00
ESTOQI;E -RS 80.200.00 -RS 88.220.00 -RS 94.395.40

VEÍCuLos -RS 180.203.00 -RS 200.226.00 -RS 214.242.00
DE)1.-\IS [',,'ESTD1E:\"TOS -RS 50.716.00 -RS 56.351.00 -RS 60.295.00
[',,'ESTn1E:\"TO TOTAL -RS S66.172,00 -RS 628.189,00 -RS 672.161,40

Tabela 13: Demonstração de reforma, estoque e investimento em funerária no DF

Note-se que o mInimo do investimento necessário para uma funerária
instalada no Distrito Federal é R$ 566 mil podendo variar até R$ 672 mil, valor que
muito diverge do apontado no referido edital no valor de R$ 200.225,61.

Vale ressaltar que o investimento acima não engloba funerária que são
clínicas de somatoconservação, onde o investimento inicial aumentaria
exponencialmente, assim como não engloba a participação no leilão com lances
mínimos de R$ 195.292.72.

Do Pedido

Considerando as questões aqui colocadas podemos concluir que os valores
considerados no referido edital em muito divergem da atual realidade do negócio,
devendo, portanto, tais divergências serem consideradas para impugnação do
mesmo.

Ao final, importante destacar que estamos em plena pandemia e o particular
desembolsar recursos nesse momento para pagar a outorga é algo que com certeza
afastará potenciais interessados, além do edital prevê entrega pessoa de envelopes
e reunião para realização da licitação.
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Requer assim a IMPUGNAÇÃO TOTAL DO EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N" 01/2019 - SUAF/SE'US e sua republicação no prazo legal
com todas as incongruências ora destacadas.

Brasília - DF, 01 de junho de 2021

~ Assinado de forma digital por
. ,PERICLESWILKERTAVARES

I I DOURAOQ,71616292172b~ Dadoso2021.06.0116,30,15-03'00'

SAN MATHEUS SERVICOS POSTUMOS LTDA
Péricles Wilker Tavares Dourado

CONSULTOR SÊNIOR
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CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2020/2021

SINDICOM/DF E SINDIVAREJISTA

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR040178/2020

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DO DF, CNPJ n.
00.031.724/0001-00, neste ato representado (a) por seu Membro de Diretoria
Colegiada, Sr. (a) GERALDA GODINHO DE SALES;

E

SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ n.
00.697.631/0001-01, neste ato representado (a) por seu Presidente, Sr (a).
EDSON DE CASTRO;

Celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as
condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE
As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no
período de 01° de maio de 2020 a 30 de abril de 2021 e a data-base da categoria
em 01° de maio.

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA
A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s)
PROFISSIONAL, DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DO PLANO DA CNEC
E LOJISTAS DO COMÉRCIO, DO PLANO DA CNC, com abrangência territorial
em DF.

Salários, Reajustes e Pagamento
Piso Salarial

CLÁUSULA TERCEIRA - SALÁRIO DE INGRESSO
Fica garantido aos empregados abrangidos pela presente, a titulo de salário de
ingresso, a importância mensal de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais),
excluídos deste os COMISSIONISTAS MISTOS e PUROS; "OFFICE- BOY";
EMPACOTADORES, MOTORISTAS; FAXINEIROS e/ou TRABALHADORES EM
SERViÇOS DE LIMPEZA e MENORES APRENDIZES a partir de 1° de
setembro de 2020.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Aos motoristas ê assegurado um salário de ingresso
no valor de R$ 1.271,00 (um mil duzentos e setenta e um reais) a partir de 1°
de setembro de 2020.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nenhum comerciário poderá perceber salário inferior
ao salário de ingresso, estabelecido na Cláusula Segunda, salvo "Office-Boy",
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empacotadores, faxineiros e demais trabalhadores em serviço de limpeza e os
Menores Aprendizes.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Aos faxineiros e demais trabalhadores em serviço
de limpeza será garantido o salário de R$ 1.103,00 (um mil cento e três reais) a
partir de 1° de setembro de 2020.

PARÁGRAFO QUARTO - Aos ocupantes de cargo de Gerente fica pactuada a
garantia mínima de um piso salarial inicial no valor de R$ 1.200,00 (um mil e
duzentos reais), mais 35% (trinta e cinco por cento) sobre esse valor a partir
de 1° de setembro de 2020.

PARÁGRAFO QUINTO Aos empregados que trabalham em
telemarketingltelefonista é assegurado um salário minimo de ingresso no valor
correspondente ao piso da categoria fixado no caput desta cláusula, sendo que
sua jornada de trabalho é de 06 (seis) horas diárias, ficando ressalvadas as
condições mais benéficas já praticadas e as compensações horárias.

PARÁGRAFO SEXTO - Aos comerciários que trabalham como Atendentes,
Auxiliar de Depósito, Auxiliar de Departamento de Crédito, Caixa, Cobrador,
Copeira, Digitador, Estoquista, Recepcionista, segurança/vigia é igualmente
assegurado ao piso da categoria fixado no caput desta cláusula.

PARAGRAFO SÉTIMO - Aos empregados que trabalham em lojas tipo "home
center", representados pelo SindivarejistalDF é assegurado o piso da categoria
no valor correspondente a R$ 1.225,00 (um mil duzentos e vinte e cinco reais)
a partir de 1° de setembro de 2020.

PARÁGRAFO OIVATO - Ao contratado como Menor Aprendiz (Contrato de
Aprendizagem), nos termos da Lei 10.097/2000, será considerado o valor do
salário mínimo para o cálculo do "salário mínimo hora".

CLÁUSULA QUARTA - REGIME ESPECIAL DE PISO SALARIAL- REPIS
Objetivando dar tratamento diferenciado e favorecido às empresas de pequeno
porte (EPP), microempresas (ME), microempreendedor individual (MEl) e
manutenção do emprego, nos termos da Lei Complementar nO 123/2006, fica
instituído o regime especial de piso salarial - REPIS, que se regerá pelas normas
a seguir estabelecidas:

I - Fica garantido aos empregados abrangidos pela presente, a título de salário
de ingresso, a partir de 1° de setembro de 2020, a importância mensal de R$
1.138,00 (um mil cento e trinta e oito reais), excluídos deste os
COMISSIONISTAS MISTOS E PUROS; "OFFICE-BOY"; FAXINEIROS E
TRABALHADORES EM SERViÇOS DE LIMPEZA; EMPACOTADORES,
MOTORISTAS E MENORES APRENDIZES.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Considera-se para os efeitos desta cláusula, a
pessoa jurídica que aufira receita bruta anual, nos seguintes limites: empresa de
pequeno porte (EPP) aquela com faturamento superior a R$ 360.000,00
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(trezentos e sessenta mil reais) e igualou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro
milhões e oitocentos mil reais) e microempresa (ME) aquela com faturamento
igualou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais). na hipótese de
legislação superveniente que vier a alterar esses limites, prevalecerão os novos
valores fixados;

PARÁGRAFO SEGUNDO - Para adesão ao REPIS, as empresas enquadradas
na forma do caput e parágrafo 1° desta cláusula poderão requerer a expedição
de certificado de adesão ao REPIS através do acesso no site do
SINDIVAREJISTNDF, www.sindivarejista.com.br. por meio do documento de
autodeclaração que deverá ser preenchido com os dados da empresa.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O valor da taxa será rateado no percentual de 50%
para o SINDICOM/DF e 50% para os para o SINDIVAREJISTNDF.

PARÁGRAFO QUARTO - Constatado o cumprimento dos pré-requisitos pelo
SINDIVAREJISTNDF, o certificado de adesão ao REPIS será expedido pelo
SINDIVAREJISTNDF, no prazo máximo de até 03 (três) dias úteis, contados a
partir da data de recebimento da solicitação, devidamente acompanhada da
documentação exigida. Em se constatando qualquer irregularidade, a empresa
deverá ser comunicada para que regularize sua situação, no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis;

PARÁGRAFO QUINTO - A falsidade da declaração, uma vez constatada,
ocasionará o desenquadramento da empresa do REPIS, sendo imputado à
empresa requerente o pagamento de diferenças salariais existentes, e eventuais
multas previstas na CLT;

PARÁGRAFO SEXTO - Atendidos todos os requisitos, as empresas receberão
do Sindivarejista o certificado de enquadramento no regime especial de piso
salarial (certificado de adesão ao REPIS), que lhes facultará, até o exercício em
curso;

PARÁGRAFO SÉTIMO - As empresas que protocolarem o formulário a que se
refere o parágrafo segundo desta cláusula poderão praticar os valores do REPIS
a partir da data do deferimento do pleito. Em caso de indeferimento, deverão
adotar os valores previstos na cláusula nominada "salário de ingresso", com
aplicação retroativa;

PARÁGRAFO OITAVO - Ficará disponivel para o sindicato laboral um relatório
das empresas que receberam o certificado de adesão ao REPIS, para fins de
fiscalização (controle e acompanhamento);

PARÁGRAFO NONO - Eventual questionamento relativo ao pagamento de
pisos diferenciados previstos nesta cláusula em atos fiscalizatórios do Governo
Federal ou em eventuais reclamações trabalhistas perante a justiça do trabalho,
será dirimido mediante a apresentação do certificado de adesão ao REPIS a que
se refere o parágrafo sexto desta cláusula;
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PARÁGRAFO DÉCIMO - As rescisões do contrato de trabalho de empregados
com qualquer tempo de empresa, que obrigatoriamente deverão serem
homologadas no SINDICOM/DF, as eventuais diferenças no pagamento das
verbas rescisórias em decorrência da aplicação indevida do REPIS, quando
apuradas, serão consignadas como ressalvas no Termo de Rescisão do Contrato
de Trabalho.

Reajustes/Correções Salariais

CLÁUSULA QUINTA - REAJUSTE SALARIAL
As empresas, representadas pelo Sindicato do Comércio Varejista do Distrito
Federal SINDIVAREJISTAlDF, concedem aos seus empregados,
representados pelo Sindicato dos Empregados no Comércio do Distrito Federal 
SINDICOM/DF o seguinte reajuste salarial:
A partir de 1° novembro de 2020, o reajuste salarial de 2,5% (dois virgula
cinco por cento) incidente sobre o salário de 1° de novembro 2020, podendo
ser aplicado o princípio da proporcionalidade de 1/12 (um doze avos) por mês
trabalhado, para os empregados, admitido após 1° de Maio de 2019.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os valores ora ajustados, em razão da situação
econômica do país decorrente da pandemia causada pelo Coravirus, não serão
reajustados de forma retroativa.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Será facultada a compensação das antecipações e
aumentos salariais concedidos no período de 1° de maio de 2019 a 30 de abril
de 2020, excetuando-se aqueles decorrentes de implemento de tempo de
serviço, equiparação salarial, promoção e término de aprendizagem.

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

CLÁUSULA SEXTA· GARANTIA MíNIMA DO COMISSIONISTA
Aos comissionistas puros e mistos será assegurada uma garantia mínima mensal
equivalente ao valor do salário de ingresso da Categoria, previsto no "caput" da
Cláusula Terceira, acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), quando o total
das comissões, mais o repouso semanal remunerado não atingir a referida
quantia.

CLÁUSULA SÉTIMA - CÁLCULO DE FÉRIAS, 13° SALÁRIO, AVISO PRÉVIO,
DSR, ATESTADOS MÉDICOS E VERBAS RESCISÓRIAS
O cálculo do valor das férias, 13° salário, aviso prévio e verbas rescisórias, do
empregado comissionista terá por base nas OS (oito) maiores comissões mais
descanso semanal remunerado dos últimos 12 (doze) meses.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Em se tratando de salário maternidade serão
consideradas as 03 (três) maiores cemissões percebidas nos últimos 12 (doze)
meses mais o descanso semanal remunerado.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os empregados que percebam verbas vanaveis
(comissões) receberão o repouso semanal remunerado de acerdo com o
seguinte cálculo: dividem-se as verbas variáveis pelos números de dias úteis e
multiplica-se o resultado pelo número de domingos e feriados verificados no mês.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As empresas poderão fracionar as férias em três
períodos, desde que haja a cencerdância do empregado e que seja observado os
demais preceitos incertos no § 1° do art. 134 da CLT.

PARÁGRAFO QUARTO - As férias não poderão ser iniciadas nos dias de
domingo e/ou naquele destinado para o descanso semanal remunerado, bem
cemo nos 2 (dois) dias que antecedem feriado.

Gratificacões, Adicionais, Auxílios e Outros
Gratificação de Função

CLÁUSULA OITAVA - GRATIFICAÇÃO POR QUEBRA DE CAIXA
As empresas que descentarem dos salários de seus empregados, no exercício
efetivo da função de caixa, eventuais diferenças verificadas, pagará a estes,
exceto nos casos de dolo, a titulo de quebra de caixa, um valor mensal
equivalente a 15% (quinze por cento) de seu salário, enquanto no exercício da
função.

Outras Gratificações

CLÁUSULA NONA - HORA EXTRAS e BANCO DE HORAS NEGATIVO MP
927/2020
As duas primeiras horas de trabalho, excedentes da jornada diária normal, serão
remuneradas cem o adicional de 50% (cinquenta por cento) e as horas
subsequentes com o adicional de 100% (cem por cento).

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As horas negativas geradas em Função da MP
927/2020, poderão ser compensadas realizando 4 (quatro) horas extras por
semana, limitada em até 1 (uma) hora extra por dia.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Mensalmente o empregador fornecerá ao
empregado demonstrativo das horas negativas e, preferencialmente, em quais
dias irá prestar as horas extras para o pagamento das horas com a finalidade de
compensar a horas pendentes no Banco de Horas negativo.

PARAGRAFO TERCEIRO - O trabalho nestes dias não impede ou se cenfunde
cem a aplicação do previsto no parágrafo primeiro da cláusula 29 - TRABALHO
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NOS DIAS DE DOMINGO e parágrafo segundo da cláusula 30 - DO TRABALHO
EM FERIADOS.

Adicional de Tempo de Serviço

CLÁUSULA DÉCIMA - QUINQUENIO
a) Aos empregados que trabalhem em empresas ASSOCIADAS ao

SINDIVAREJISTNDF será assegurado, a cada período de cinco anos de
serviço na mesma empresa, um adicional de 3% (três por cento) sobre o
seu salário-base, a título de quinquênio, a ser pago pelo empregador
durante a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho.

b) Aos empregados FILIADOS ao SINDICOMIDF, que trabalhem em
empresas ASSOCIADAS ao SINDIVAREJISTNDF será assegurado, a
cada período de cinco anos de serviço na mesma empresa, um adicional
de 4% (quatro por cento) sobre o seu salário-base, a título de quinquênio,
a ser pago pelo empregador durante a vigência da presente Convenção
Coletiva de Trabalho.

c) Aos empregados das empresas NÃO ASSOCIADAS ao
SINDIVAREJISTNDF será assegurado, a cada período de cinco anos de serviço
na mesma empresa, um adicional de 6% (seis por cento) sobre o seu salário
base, a título de quinquênio, a ser pago pelo empregador durante a vigência da
presente Convenção Coletiva de Trabalho.

d) O empregado que faltar de forma injustificada não fará jus ao recebimento
do quinquênio no mês de referência da falta.

Auxílio Alimentacão

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - VALE REFEIÇÃONALE ALIMENTAÇÃO
As empresas fornecerão aos seus empregados que laboram em jornada regular
diária superior a 06 horas conforme as seguintes hipóteses:

a) As empresas ASSOCIADAS ao SINDIVAREJISTNDF e que possuem mais de
20 (vinte) empregados, sendo este número de empregados dimensionados por
CNPJ, concederão Vale Refeição ou Vale Alimentação aos seus empregados, no
valor mínimo de R$ 17,00 (dezessete reais) por dia trabalhado, podendo ser
descontado do salário 10% (dez por cento) do valor do Vale refeição ou Vale
Alimentação.

b) Aos empregados FILIADOS ao SINDICOM/DF, que trabalhem nas empresas
ASSOCIADAS AO SINDIVAREJISTNDF que possuem mais de 20 (vinte)
empregados, sendo este número de empregados dimensionados por CNPJ, será
concedido Vale Refeição ou Vale Alimentação aos seus empregados, no valor
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mlnlmo de R$ 19,00 (dezenove reais) por dia trabalhado, podendo ser
descontado do salário 10% do valor do Vale Refeição ou Vale Alimentação.

c) As empresas NÃO ASSOCIADAS ao SINDIVAREJISTNDF e que possuem
mais de 08 (oito) empregados, sendo este número de empregados
dimensionados por CNPJ, concederão Vale Refeição ou Vale Alimentação aos
seus empregados, no valor mínimo de R$ 22,00 (vinte e três reais) por dia
trabalhado, podendo ser descontado do salário 10% (dez por cento) do valor
do Vale Refeição ou Vale Alimentação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento do Vale Refeição ou Vale Alimentação
será efetuado, preferencialmente, por intermédio de cartões, posto que na forma
do § 2° do art. 451 da CLT é vedado o seu pagamento em espécie, e os valores
pagos não integrarão os salários, para quaisquer efeitos legais, podendo o
pagamento se dar de forma semanal, quinzenal ou mensal.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As empresas que fornecerem alimentação a seus
empregados, até a data da assinatura da presente Convenção Coletiva de
Trabalho, ficam dispensadas do fornecimento do Vale Refeição ou Vale
Alimentação. As empresas que já fornecem Vale Refeição ou Vale Alimentação
não poderão suprimi-los ou trocá-los por refeição.

Auxílio Transporte

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VALE TRANSPORTE
Quando da concessão dos Vales-Transportes, as empresas poderão efetuar o
seu pagamento em espécie, no valor equivalente à passagem do dia, podendo o
pagamento se dar de forma semanal, quinzenal ou mensal, considerando que
essa forma atende à finalidade legal para que foi instituído o vale-transporte, não
sendo contraprestação de serviços.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - No caso de haver reajustes de passagens, e optando
a empresa pelo pagamento em espécie, deverá, quando for o caso, essa
proceder ao respectivo complemento.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Do pagamento em espécie, do transporte destinado
ao deslocamento para o trabalho e retorno, em percurso servido ou não por
transporte público, será descontado o percentual legal, sendo que os valores
pagos não integrarão os salários, para quaisquer efeitos legais, segundo dispõe
o art. 458, inciso 111, da CLT, alterado pela Lei nO 10.243/2001.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Entende-se que a base de cálculo para desconto do
Vale Transporte compreenderá a remuneração fixa e variável (comissão).
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Auxílio Saúde

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA ASSISTÊNCIA MÉDICA E
ODONTOLÓGICA
As empresas concederão aos seus empregados (exceto os dependentes) a
"Assistência Médica e Odontológica" oferecidas pelo SINDICATO DOS
EMPREGADOS NO DO DISTRITO FEDERAL, desde que atendidos os
requisitos previstos nesta cláusula, na forma e moldes a seguir indicados:

I - Consultas ambulatoriais nas seguintes especialidades: Clínica Médica,
Pediatria, Ginecologia.

11 - Na área de Odontologia os seguintes procedimentos: restaurações (resina
em dentes anteriores e amálgama nos dentes posteriores), extrações (exceto o
siso), remoção de tártaro, profilaxia e aplicação de flúor.

111 - Para o custeio dos serviços acima prestados, as empresas pagarão ao
Sindicato Laboral importância de R$ 13,00 (treze) por empregado que optar
pelos serviços, mediante a assinatura de termo de adesão que deverá ser
enviado pelo sindicato laboral à empresa.
IV - O empregado para fazer jus ao previsto nesta Cláusula deverá ser
Sindicalizado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os empregados serão atendidos nas clínicas
conveniadas e nos consultórios do Sindicato dos Empregados no Comércio do
Distrito Federal, localizados nos seguintes endereços: Sub-sede de
TaguatingalDF - QNE 31, Casa 02, Taguatinga Note/DF, e na sede do Plano
Piloto, SCS Quadra 06, Bloco "A" nO 81, Ed. José Severo, 7° Andar, mediante
agendamento prévio da consulta.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As empresas que já oferecem planos de saúde a
seus empregados ficam desobrigadas do previsto nesta cláusula.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O Sindicato Laboral encaminhará às empresas as
guias para o recolhimento da Contribuição prevista no item 111 do caput.

Auxílío Morte/Funeral

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - AuxíLiO FUNERAL
No caso de falecimento do empregado, a empresa pagará, mediante a
apresentação da Certidão de Óbito, a título de Auxílio Funeral, ao cônjuge ou
dependente legal, valor equivalente a um salário de ingresso estabelecido no
"caput" da Cláusula terceira, contra recibo, inclusive se o fato ocorrer durante o
período de experiência.
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Contrato de Trabalho - Admissão, Demissão, Modalidades
DesligamentolDemissão

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO DAS
RESCISÕES DE CONTRATO
Fica facultado aos empregadores que tenham até 03 (três) empregados a
promover a homologação da rescisão de seus empregados perante o Sindicato
dos Empregados no Comércio do DF.

Para as empresas que possuam mais de 03 (três) empregados serão observados
os seguintes requisitos para a homologação:

As empresas homologarão no SINDICOMlDF, as resclsoes dos contratos de
trabalho, de seus empregados a partir de 12 (doze) meses de vínculo
empregatício, até o 10° dia, contado da data da comunicação do despedimento,
ressalvadas as seguintes hipóteses:

a) Recusar-se o empregado a assinar a comunicação de dispensa, desde que
devidamente comprovado pela empresa a tentativa de comunicação;

b) Assinada, deixar de comparecer ao ato;

c) Comparecendo o empregador, não se realizar a homologação por motivos
alheios a sua vontade. Nesta hipótese deverá, necessariamente, o sindicato
profissional atestar o comparecimento do mesmo no Termo de Rescisão;

d) O prazo para a homologação da rescisão contratual será o mesmo previsto
para a quitação na forma determinada no art. 477 da CLT.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Fica facultada ao empregador a homologação no
Sindicato dos Empregados no Comércio do DF, até o sexto mês de trabalho, de
qualquer rescisão do contrato de trabalho.

PARÁGRAO SEGUNDO - Fica pactuado que deverá constar no aviso prévio
dado ao empregado a data, o local e a hora marcados para a homologação da
rescisão contratual.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Em hipótese alguma, e a qualquer título, não
poderá ser cobrado qualquer valor da empresa, em favor do Sindicato dos
Empregados, para proceder a homologação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DOCUMENTOS QUE DEVEM SER
APRESENTADOS NA HOMOLOGAÇÃO DAS RESCISÕES
Além dos documentos legalmente exigidos para a homologação das rescisões
contratuais, deverão os empregadores apresentar, no ato da homologação, as
guias de contribuições assistenciais e sindicais devidas às entidades sindicais
patronal e laboral.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - A não apresentação da documentação aqui
estabelecida, implicará a aplicação de multa diária, correspondente a 1/30 (um
trinta avos) do valor do salário de ingresso, fixado na Cláusula Segunda, sendo
que essa reverterá em favor da entidade, cujas guias não forem apresentadas.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Não poderá, entretanto, o Sindicato laboral recusar
se a efetuar a competente homologação. Caso o empregador não apresente os
comprovantes das guias devidamente quitadas no ato da homologação, ser-Ihe-á
concedido o prazo de 5 (cinco) dias, após o qual incidirá a multa estabelecida no
parágrafo anterior, até a data da apresentação ou pagamento, se for o caso.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As divergências quanto a entendimentos sobre os
reais valores devidos não impedirão a homologação e respectivo pagamento das
parcelas constantes do TRCT, sendo que o Sindicato dos Empregados no
Comércio do Distrito Federal, neste caso, procederá à homologação com
ressalvas quanto às parcelas controversas.

PARÁGRAFO QUARTO - Os valores correspondentes às multas devidas às
entidades patronal e laboral deverão ser recolhidos nas respectivas tesourarias,
apresentando o devido comprovante ao sindicato profissional.

Aviso Prévio

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DISPENSA DO AVISO PRÉVIO
Se no curso do aviso prévio, qualquer que seja o comunicante, o empregado
conseguir novo emprego, a empresa o dispensará do seu cumprimento, ficando
desobrigada do pagamento desde que no curso do aviso prévio concedido pelo
empregador ou pelo empregado.

Mão-de-Obra Temporária/Terceirização

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA REPRESENTAÇÃO SINDICAL DE
TERCEIRIZAÇÃO
Fica assegurado aos trabalhadores contratados por intermédio de qualquer
modalidade de terceirização, para atuar em atividades do comércio, os direitos
estabelecidos nesta Convenção Coletiva de Trabalho.

Relacões de Trabalho - Condicões de Trabalho, Normas de Pessoal e
Estabilidades

Qualificacão/Formação Profissional

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - POSSIBILIDADE DE ACESSO AOS SERVo
DISPONIB. FACULTATIVAMENTE SESC E SENAC
As partes convencionam que todos os abrangidos por esta CONVENÇÃO
COLETIVA DE TRABALHO poderão ser atendidos, pelo SESC/SENAC, fazendo
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jus a todos os benefícios disponibilizados pelas instituições, desde que atendido
os critérios/requisitos de Gada beneficiário conforme normas e critérios de
habilitação das respectivas instituições.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Serviço Social do Comércio - SESC, promove
atendimento nas áreas de educação, saúde, esporte, alimentação, cultura, ação
social, turismo e lazer. Para assegurar os direitos estabelecidos no "capuf' desta
cláusula deverá os interessados comparecer as instituições parceiras para
confecção da credencial/carteirinha que poderão ser emitidas conforme perfil do
beneficiário, a saber:
a) Trabalhadores do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e seus dependentes
até 24 anos;
b) Empresários e seus dependentes na modalidade Conveniado para aqueles
que são associados aos sindicatos convenentes desta Convenção Coletiva de
Trabalho, tanto para empresas de regime de apuração normal como no simples
nacional;
c) Público em geral na modalidade Usuário;
Demais informações, lista de documentos necessários e credenciamento, podem
ser realizados no site: https:l/sescdf.com.brou SAC 0800-617 617.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
SENAC, promove a capacitação profissional com cursos nos níveis básico,
técnico e tecnológico nas áreas de: artes, comércio, comunicação, gestão,
idiomas, imagem pessoal, informática, saúde, turismo, hospitalidade e cursos de
graduação em diversas áreas e atendimento às empresas de forma customizada,
por meio de serviços prestados, parcerias e projetos conforme perfil do
beneficiário, a saber:
a) Trabalhadores do Comércio de Bens, Serviços e Turismo;
b) Empresas enquadradas no Comércio de Bens, Serviços e Turismo;
Demais informações lista de documentos necessários e credenciamento, podem
ser realizados no site: https:llwww.df.senac.br. telefone (61) 3313-8877 e
mail: sac@df.senac.br.

Atribuições da Função/Desvio de Função

CLÁUSULA VIGÉSIMA - CARGA E DESCARGA DE CAMINHÕES
As empresas ficam impedidas de utilizar seus empregados vendedores nos
serviços de carga e descarga de caminhões.

Normas Disciplinares

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - CONFERÊNCIA DOS VALORES DE
CAIXA
A conferência dos valores de caixa será realizada dentro da jornada de trabalho
do operador responsável e na presença deste. Impedido pela empresa de
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acompanhar a conferência dos valores por ele operados ficará isento de
responsabilidade por eventuais erros verificados.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - CHEQUES DEVOLVIDOS
Fica proibido descontar da remuneração dos empregados os valores de cheques
devolvidos por insuficiência de fundos ou irregularidade, exceto nos casos em
que não tenham sido obedecidas as normas da empresa.

Ferramentas e Equipamentos de Trabalho

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - UNIFORMES
Os empregados receberão uniformes gratuitos, quando de uso obrigatório,
ressalvado o direito das empresas à indenização por extravio ou inutilização
dolosa pelo empregado, devendo devolver o mesmo ao final do contrato de
trabalho.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - USO DE CELULARES E REDES SOCIAIS
E APOSTILAS NO HORÁRIO DE TRABALHO
Salvo autorização do empregador é vedado o uso de celulares, outros tipos de
equipamentos eletrônicos e/ou similares, que tenham como finalidade o acesso a
Rede Mundial de Computadores "Internet", ou qualquer outro tipo de rede social,
durante o horário de trabalho.

PARÁGRAFO ÚNICO - Salvo autorização do empregador é vedado o uso de
apostilas e/ou qualquer outro material de estudo, seja para o curso regular,
preparatórios de concursos e/ou vestibular, durante o horário de trabalho.

Igualdade de Oportunidades

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA· EMPREGADO SUBSTITUTO E ADMISSÃO
Enquanto perdurar a substituição que não tenha caráter meramente eventual, o
empregado substituto fará jus ao salário contratual do substituído.

PARÁGRAFO ÚNICO - Admitido empregado para a função de outro dispensado
sem justa causa, será garantido àquele salário igual ao do empregado de menor
salário na função, sem considerar vantagens pessoais.

Estabilidade Mãe

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - GARANTIA DE EMPREGO À GESTANTES
À empregada gestante será garantido o emprego até 60 (sessenta) dias após o
término da licença-maternidade, devendo esta avisar a empresa do seu estado
gravídico.
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Estabilidade Serviço Militar

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - ESTABILIDADE SERViÇO MILITAR
Fica assegurada a estabilidade ao empregado que prestar serviço militar ou tiro
de guerra, a partir da data da incorporação e até 45 dias após retorno ao
emprego, que deverá se dar, no máximo, em 30 dias após a baixa.

Estabilidade Aposentadoria

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA DISPENSA À VÉSPERA DA
APOSENTADORIA
As empresas não demitirão empregados à véspera da aposentadoria por tempo
de serviço, considerando talo prazo de 12 (doze) meses que antecederem o
limite legal, salvo os casos de falta grave ou impossibilidade econômica
devidamente comprovada.

Outras normas referentes a condições para o exercício do trabalho

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - DO TRABALHO NOS DIAS DE DOMINGO
Considerando a necessidade de regulamentar o trabalho dos Comerciários em
Domingos, uma vez que autorizado pela Lei nO 10.101/2000 e visando a
regulamentação da autorização contida no artigo 6°, da citada Lei, os Sindicatos
convenentes fixam as condições para esse trabalho nos seguintes termos:

I - O trabalho realizado pelo comerciário nos dias de Domingo será de 06 (seis)
horas, sendo tolerado o trabalho de mais 01 (uma) hora de serviços realizados
de forma interna, antes ou depois da abertura da loja, sem que essa seja
considerada como "extra".

11 - Quando o Comerciário laborar em dois Domingos consecutivos ser-Ihe-á
obrigatoriamente concedida, uma folga no domingo subsequente.

111 - A hora extra no trabalho de domingo será remunerada com o adicional de
150% (cento e cinquenta por cento) do valor da hora normal;

IV - Na forma da Súmula 146 do TST e do art. 9° da Lei 605/49, o empregado
que trabalhar no dia de domingo terá direito a uma folga compensatória (fica
vedado a concessão de folgas em dias de feriados), sem prejuízo do pagamento
do repouso semanal remunerado;

V - As folgas serão concedidas na semana anterior ou posterior ao domingo
trabalhado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Fica autorizado, nos dias de domingo, a realização
do trabalho por até 08 (oito) horas, sendo 06 (seis) horas de trabalho normal e
02(duas) horas para abatimento do banco de horas negativo criado em função da
Medida Provisória 927.

13



a) As horas extras laboradas neste dia, para o abatimento do banco de horas
negativos serão computadas em dobro, ou seja, para cada hora laborada,
serão abatidas 2 horas do banco de horas;

b) As horas extras trabalhadas neste dia não se confundem com aquelas
autorizadas nos parágrafos primeiro e segundo da clausula nona;

c) Não se aplica o previsto neste parágrafo hipótese prevista no item I desta
clausula.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os empregados que laborarem aos domingos terão
ainda as seguintes vantagens:

a) Para os Comissionistas - puros ou mistos:
a.1.) O valor da comissão será acrescido de 50% (cinquenta por cento) de seu
valor nominal; (Ex: Comissão de 2% passa para 3%; Comissão de 4% passa
para 6%);
a.2.) é assegurado o valor mínimo de R$ 60,00 (sessenta reais) pelo dia
trabalhado caso a comissão não alcance essa importância;

b) Para os que recebem salário fixo:
b.1) o valor do dia será acrescido de 50% (cinquenta por cento);
b.2) garantido o valor mínimo de R$ 60,00 (sessenta reais) pelo dia trabalhado.

c) Para todos empregados
c.1.) Fica garantido o valor de R$ 19,50 (dezenove reais e cinquenta centavos)
para refeição, para os empregados que laboram em jornada superior a 6 horas,
sendo vedado o desconto;
c.2.) Vale transporte ou valor equivalente em dinheiro, sendo vedado o desconto.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As empresas poderão funcionar, e os empregados
trabalhar, no dia de domingo desde que estejam quites com as Contribuições
Sindicais; Assistenciais e Representativa instituídas pelas Assembleias do
SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DO DISTRITO FEDERAL e o
SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DO DISTRITOFEDERAL

PARÁGRAFO QUARTO - Os Sindicatos emitirão o competente CERTIFICADO
às empresas que atendam ao previsto nesta Cláusula.

PARÁGRAFO QUINTO - Para que possam funcionar nos dias de domingo, as
empresas, necessariamente, terão de possuir o CERTIFICADO emitido pelos
Sindicatos, o qual deverá ser afixado em local visível, para efeitos de
fiscalização.

PARÁGRAFO SEXTO - Não há obrigatoriedade para o empregador de abrir
seus estabelecimentos nos domingos.
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PARÁGRAFO SÉTIMO - O Descumprimento das condições acima previstas
implicará na aplicação da multa de 50% (cinquenta por cento) do piso de
ingresso por domingo trabalhado, para as empresas que venham descumprir
qualquer um dos itens desta cláusula;

a) O valor da multa será revertido 50% (cinquenta por cento) para o
empregado prejudicado e 50% (cinquenta por cento) para o sindicato laboral;

b) A aplicação da multa aqui prevista não será cumulativa com a multa prevista
na cláusula 58".

PARÁGRAFO OITAVO - Ficam garantidas as condições mais vantajosas que já
sejam praticadas.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - DO TRABALHO EM FERIADOS
Na forma prevista no art. 6-A da Lei 10.101/2000, e na vigência da presente
Convenção Coletiva de Trabalho - CCT será admitido o trabalho nos seguintes
feriados:

• 07 de setembro de 2020 (segunda-feira) - Independência do
Brasil (feriado nacional).

• 12 de outubro (segunda-feira) - Dia de Nossa Senhora Aparecida (feriado
nacional);

• 2 de novembro (segunda-feira) - Finados (feriado nacional);
• 15 de novembro (domingo) - prodamação da República (feriado nacional);
• 30 de novembro (segunda-feira) - Dia do Evangélico (feriado local);
• 21 de abril de 2021 (quarta-feira) - aniversário de BrasílialTiradentes

(feriado local/nacional).

Fica desde já esclarecido que o dia 11 de Junho de 2020 - quinta feira
(Corpus Christi), na forma do art. 1°, inciso VIII do Decreto 40.440 do GDF de 5
de fevereiro de 2020 é feriado, sendo que neste dia o labor no comércio do
Distrito Federal se dará na forma prevista nessa cláusula.

I - Na vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho os empregados não
poderão trabalhar nos seguintes feriados:

• 25 de dezembro de 2020 (sexta) - Natal;
• 1" de janeiro de 2021 (sexta) - Ano novo;
• 02 de abril de 2021 (sexta) - Paixão de Cristo/Sexta-feira Santa;
• 1° de maio de 2021 (sábado) - Dia do Trabalhador;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O trabalho nos dias dos feriados acima indicados
assegurará aos empregados os seguintes direitos:

1- Na forma da Súmula 146 do TST e do art. 9° da Lei 605/49, o empregado que
trabalhar no dia de feriado terá direito a uma folga compensatória, sem prejuízo
do pagamento do repouso semanal remunerado;
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/I - o empregado poderá optar em receber o dia de feriado trabalho em dobro ou
usufruir de um dia de folga (fica vedado a concessão de folgas em dias de
feriados);

1/1 - As folgas serão concedidas na semana anterior ou posterior ao feriado
trabalhado;

IV - A hora extra no trabalho de feriado será remunerada com o adicional de
150% (cento e cinquenta por cento) do valor da hora normal;

PARÁGRAFO SEGUNDO - Fica autorizado, nos dias de feriado, a realização do
trabalho por até 08 (oito) horas, sendo 06 (seis) horas de trabalho normal e
02(duas) horas para abatimento do banco de horas negativo criado em função da
Medida Provisória 927

a) As horas extras laboradas neste dia, para o abatimento do bando de horas
negativos serão computadas em dobro, ou seja, para cada hora laborada,
serão abatidas 2 horas do banco de horas;

b) As horas extras trabalhadas neste dia não se confundem com aquelas
autorizadas nos parágrafos primeiro e segundo da clausula nona;

PARÁGRAFO TERCEIRO - Os empregados que laborarem no dia de Feriado
terão ainda as seguintes vantagens:

a) Para os Comissionistas - puros ou mistos:
a.1.) O valor da comissão será acrescido de 50% (cinquenta por cento) de seu
valor nominal; (Ex: Comissão de 2% passa para 3%; Comissão de 4% passa
para 6%);
a.2.) É assegurado o valor mínimo de R$ 60,00 (sessenta reais) pelo dia
trabalhado caso da comissão não alcance essa importância:

b) Para os que recebem salário fixo
b.1.) o valor do dia será acrescido de 50%;
b.2.) garantido o valor mínimo de R$ 60,00 (sessenta reais) pelo dia trabalhado.

c) Para todos empregados
c.1.) Fica garantido o valor de R$ 19,50 (dezenove reais e cinquenta centavos)
para refeição, para os empregados que laboram em jornada superior a 6 horas,
sendo vedado o desconto;
c.2.) Vale transporte ou valor equivalente em dinheiro, sendo vedado o desconto.

PARÁGRAFO QUARTO - As empresas que desejarem trabalhar nos feriados
acima apontados deverão observar, ainda as seguintes condições:
I - As empresas que desejarem funcionar nos dias de Feriados deverão estar

quites com as Contribuições Sindicais; Assistenciais e Representativa instituídas
pelas Assembleias do SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DO
DISTRITO FEDERAL e o SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DO
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DISTRITO FEDERAL, sendo que para tanto deverão obter o competente
CERTIFICADO DE QUITAÇÃO dos Sindicatos.

11 - Não há obrigatoriedade para o empregador de abrir seus estabelecimentos
nos Feriados.

PARÁGRAFO QUINTA - O Descumprimento das condições acima previstas
implicará na aplicação da multa de 50% (cinquenta por cento) do piso de
ingresso, por feriado trabalhado, para as empresas que venham descumprir
qualquer um dos itens desta cláusula.

a) O valor da multa será revertido 50% (cinquenta por cento) para o empregado
prejudicado e 50% (cinquenta por cento) para o sindicato laboral;
b) A aplicação da multa aqui prevista não será cumulativa com a multa
prevista na Cláusula 58".

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - BALANÇO DAS EMPRESAS
É vedada às empresas a realização de balanços em feriados, devendo ser
realizados tais balanços em dia útil de trabalho.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA· REVISTA E VESTIÁRIOS
Fica expressamente proibida a revista do empregado por pessoas de sexo
oposto ao seu, para evitar constrangimentos, bem como exposição virtual de
partes íntimas do corpo, sendo vedados abusos e excessos na vistoria.

PARÁGRAFO ÚNICO· nos estabelecimentos em que a atividade exija troca de
roupas no local de trabalho ou em que seja exigido o uso de uniformes ou
guarda-pó, haverá local apropriado para vestiário, dotado de armários individuais,
com chave privativa e que somente poderão ser abertos pela empresa na
presença do respectivo usuário.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA DISPENSA, INSPEÇÃO DE
VESTIÁRIOS E ASSENTOS
Nas atividades em que não haja exigência de troca de roupas no local de
trabalho, não será o vestiário exigido, bastando que o empregador proporcione
gavetas, escaninhos ou cabides em que possam os empregados guardar ou
pendurar roupas ou pertences de seu uso, respeitada a individualidade de
utilização.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os empregados não poderão recusar, quando
solicitados pela empresa, a abrir os armários individuais, gavetas ou escaninhos
proporcionados ao seu uso, conforme cláusulas Trigésima Segunda e Trigésima
Terceira, facultada a inspeção, em sua presença, desses locais, quanto ao seu
uso correto e adequado, condições de higiene e limpeza.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As empresas colocarão assentos para os
empregados que habitualmente trabalham em pé, no atendimento ao público,
que serão utilizados nas pausas que o trabalho permitir.
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - DO TRABALHO NOS DIAS 24 E 31 DE
DEZEMBRO
No dia 24 de dezembro de 2020 haverá trabalho nas lojas, sendo que essas
deverão fechar suas portas às 19hs e os empregados continuarão a atender aos
consumidores que estiverem dentro do estabelecimento.

No dia 31 de dezembro de 2020 haverá trabalho nas lojas, sendo que essas
deverão fechar suas portas às 15hs e os empregados continuarão a atender aos
consumidores que estiverem dentro do estabelecimento.

Outras normas de pessoal

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA· QUADRO DE AVISOS
As empresas se comprometem a afixar em seus estabelecimentos com mais de
50 (cinquenta) empregados, intemamente em seus quadros de avisos,
informações do interesse dos empregados e procedentes do Sindicato
Profissional, desde que não contenham a divulgação de matérias político
partidárias, conceitos ou expressões injuriosas, que disponham os empregados
contra a empresa ou autoridades.

Outras estabilidades

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - GARANTIA DE EMPREGO AO DOENTE
Ao empregado afastado do trabalho por motivo de doença, é garantido o
emprego por 30 dias, contados a partir da alta médica, quando o afastamento
ocorrer por período igualou superior a 30 dias ininterruptos.

PARÁGRAFO ÚNICO - Excetuam-se da garantia expressa no "caput" desta
cláusula, as hipóteses de justa causa ou acordo entre as partes, sendo esta
última devidamente assistida pelo sindicato profissional.

Jornada de Trabalho - Duração, Distribuição, Controle, Faltas
Duração e Horário

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA· SEMANA ESPANHOLA
É facultada às empresas a fixação de jornada de trabalho, com o sistema de
compensação de horário que alterna a prestação de 48 (quarenta e oito) horas
em uma semana e 40 (quarenta) horas em outra.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A compensação das 08h deverá ocorrer,
necessariamente, nos dias de Sábado;

PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando a empresa utilizar a Semana Espanhola e o
trabalho coincidir com domingos e/ou feriados, serão asseguradas ao empregado
as garantias das cláusulas 293 e 303

.
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PARÁGRAFO TERCEIRO - Havendo a adoção da Semana Espanhola, a
empresa não poderá utilizar Banco de Horas.

PARÁGRAFO QUARTO - Fica vedada a adoção dos dois sistemas, por tal
razão, as empresas deverão comunicar aos Sindicatos convenentes qual o
sistema que adotarão:
a) Banco de Horas; ou
b) Semana Espanhola.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA· REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 58·A
DA CLT
O valor mínimo para a base de cálculo do salário dos Empregados que trabalham
o regime de tempo parcial é o salário de ingresso, fixado na cláusula terceíra,
acrescido de 10% (dez por cento).

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A contratação do empregado por tempo parcíal não
poderá ter a jornada inferior a 180 horas mensais, ficando assegurado a todos os
demais direitos desta Convenção Coletiva de Trabalho.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Fica assegurado a manutenção das condições mais
favoráveis já praticadas pelas empresas a seus empregados.

Prorrogação/Redução de Jornada

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - AMAMENTAÇÃO
A licença para amamentação será de dois períodos de 30 (trinta) minutos cada,
conforme previsto no artigo 396 da CLT, quando atestada a sua obrigatoriedade
por médico da empresa ou se esta não o tiver, por médico da Previdéncia Social
poderá ser concedida no início ou no final da jornada de trabalho, de acordo com
o ínteresse da empregada e desde que previamente acertado com a empresa.

Intervalos para Descanso

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - INTERVALO INTRAJORNADA
Na forma do artigo 611-A, inciso 111 da CLT, fica autorizada a redução do intervalo
intrajornada observado o limite mínimo de 30 minutos.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA . HORÁRIO DE ALMOÇO .
CONCLUSÃO DAS VENDAS
Quando o empregado precisar continuar trabalhando em seu horário de almoço,
em função de negociação ou venda em curso, à parte do intervalo
correspondente ao despendido na conclusão da venda será por ele computada
no final do período, a fim de garantir o efetivo descanso previsto.
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CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - HORÁRIO DE ALMOÇO ElOU
LANCHE DO RECINTO DA EMPRESA
É permitido ao empregado, durante o horário de almoço e/ou lanche, usufruir do
seu descanso no recinto da empresa, desde que obedecidas às normas internas,
não constituindo a sua permanência, nesta condição, presunção de que esteja
trabalhando.

Controle da Jornada

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - DA APLICAÇÃO DA PORTARIA
373/2011 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO
Ficam as ernpresas autorizadas a adotar sistemas alternativos de controle de
jornada de trabalho, na forma prevista no art. 1° da Portaria 373 de 25.02.2011
do Ministério do Trabalho e Emprego.

Turnos Ininterruptos de Revezamento

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - COMPENSAÇÃO DE HORÁRIO DE
TRABALHO E JORNADA DO VIGIA
A jornada de trabalho do vigia poderá ser em escala de 12hs x 36hs (doze horas
de trabalho por trinta e seis de descanso).

PARÁGRAFO ÚNICO - A jornada prevista nesta cláusula poderá igualmente ser
praticada pelos demais empregados abrangidos pela presente convenção, desde
que solicitado pelo empregado ou previamente autorizado pelos sindicatos
convenentes.

Férias e Licenças
Licença Remunerada

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - COMEMORAÇÕES
CARNAVALESCAS E DIA DO COMERCIÁRIO
No período de festas carnavalescas de 2021 as empresas dispensarão do
trabalho seus empregados no dia 16/02/2021 (terça-feira).

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para o labor dos comerciários nos dias 14/02/2021
(domingo) e 17/02/2021 (quarta-feira), as empresas deverão observar as
seguintes condições:

a) O empregado que laborar no dia 14/02/2021 (domingo) não poderá laborar
no dia 17/02/2021 (quarta-feira), e vice versa;

b) Para o labor no dia 14/0212021 (domingo) deverá ser respeitado o previsto na
Cláusula 29a quanto ao horário de funcionamento e demais vantagens previstas
para o empregado neste dia;
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PARÁGRAFO SEGUNDO - No dia 17 de fevereiro de 2021, quarta-feira de
cinzas, as empresas que desejarem poderão ter seus empregados laborando em
horário integral, sendo respeitadas as seguintes condições:

a) Será acrescida a remuneração do empregado o percentual de 50%
(cinquenta por cento) do seu salário dia;
b) Pagamento do Vale Refeição ou vale alimentação no valor de R$ 19,50
(dezenove reais e cinquenta centavos);

PARÁGRAFO TERCEIRO - No dia 16/0212021 (terça-feira), será comemorado
o Dia do Comerciário, ficando assegurada a remuneração normal e sendo
expressamente proibido o trabalho neste dia.

PARÁGRAFO QUARTO - As empresas que desejarem que seus empregados
trabalhem nos dias 14102/2021 (domingo); 15/02/2021 (segunda-feira) e
17/02/2021 (quarta-feira) deverão observar todas as condições previstas na
Cláusula 29a e 30a que trata do Trabalho nos dias de domingos e Feriados e
estar quites com as Contribuições Sindicais; Assistenciais e Representativas
instituídas pelas Assembleias do SINDICATO DOS EMPREGADOS NO
COMÉRCIO DO DISTRITO FEDERAL e o SINDICATO DO COMÉRCIO
VAREJISTA DO DISTRITO FEDERAL, sendo que para tanto deverão obter o
competente CERTIFICADO DE QUITAÇÃO dos Sindicatos, o qual será
específico para o trabalho nestes dias.

PARÁGRAFO QUINTO - O descumprimento das condições acima previstas
implicará na aplicação da multa de 50% (cinquenta por cento) do piso de
ingresso não cumulada com a multa prevista na cláusula 58a.

a) O valor da multa será revertido 50% (cinquenta por cento) para o empregado
prejudicado e 50% (cinquenta por cento) para o sindicato laboral;

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA· ABONO DE FALTA AO EMPREGADO
ESTUDANTE
Fica assegurado ao empregado estudante, nos dias de provas escolares que
coincidam com o seu horário de trabalho, o abono de tempo necessário à
realização das provas e locomoção, desde que pré-avisado o empregador, com
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, e no prazo de 05 (cinco) dias,
comprovado o comparecimento às provas, por documento fornecido pelo
estabelecimento de ensino.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA· FÉRIAS PARA CASAMENTO
Fica facultado ao empregado gozar suas férias em período coincidente com a
época de seu casamento desde que comunique à empresa com antecedência
mínima de 60 (sessenta) dias e que o evento não ocorra em período de pico de
vendas da empresa.

PARÁGRAFO ÚNICO - Fica garantida a licença remunerada de 4 dias
consecutivos após o casamento.
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CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA - FALTAS JUSTIFICADAS
Ficam estabelecidas as seguintes regras para ausências legais em dias úteis:

a) 03 dias em caso de falecimento do cônjuge e ascendente;

b) adoção de criança: fica determinado o que está previsto no art. 392-A da
CLT, com alteração da Lei 12.010/2009.

PARÁGRAFO ÚNICO - Todas as ausências estipuladas no "caput" da presente
cláusula serão consideradas mediante documentação que comprovem as
condições estabelecidas.

Saúde e Segurança do Trabalhador
Aceitação de Atestados Médicos

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA - ATESTADO MÉDICO
Reconhecimento, por parte das empresas, de atestados médicos passados por
facultativos do Sindicato dos Empregados no Comércio do Distrito Federal e
SESC, desde que credenciados pelo INSS, exceto quando as empresas
oferecerem assistência médica aos seus empregados, ou através de convênio,
quando somente serão aceitos os atestados passados por médicos a elas
conveniados, sendo que as empresas com mais de 150 (cento e cinquenta)
empregados ficam desobrigadas da contratação de médico do
trabalho/coordenador.

PARÁGRAFO ÚNICO - Os atestados ADMISSIONAL, DEMISSIONAL,
PERiÓDICO, MUDANÇA DE FUNÇÃO deverão ser custeados pela empresa
conforme prevê a NR 07 - PCMSO.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA - APRESENTAÇÃO DE ATESTADOS
MÉDICOS
A apresentação de Atestados Médicos deverá observar os prazos fixados nos
Regimentos/Regulamentos Internos das Empresas, devendo ser observado a
sua entrega no prazo de razoabilidade, podendo ser encaminhado por terceiros.

Relações Sindicais
Sindicalização (campanhas e contratação de sindicalizados)

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA - FICHA DE SINDICALIZAÇÃO
No ato da contratação as empresas disponibilizarão fichas de sindicalização aos
novos empregados.
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liberação de Empregados para Atividades Sindicais

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA - FREQUÊNCIA DO DIRIGENTE
SINDICAL
As empresas concederão a frequência livre dos dirigentes sindicais para
atenderem a realização de assembleias, reuniões e trabalhos sindicais
devidamente convocados pelo sindicato laboral sem prejuízos da remuneração,
que será paga pela empresa, desde que avisadas com 48 (quarenta e oito horas)
de antecedência.

Contribuições Sindicais

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA - RELAÇÃO NOMINAL DE
EMPREGADOS
Após terem efetuado o desconto referido na cláusula 54a e recolhido os valores
descontados nos prazos estabelecidos, as empresas deverão enviar ao Sindicato
dos Empregados no Comércio do Distrito Federal, no máximo em 30 dias, a
contar do desconto, a cópia dos comprovantes de recolhimento das
mensalidades, acompanhada de relação nominal dos empregados com os
respectivos valores.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUARTA- MENSALIDADE
As empresas ficam obrigadas a descontar em folha de pagamento de seus
empregados, desde que devidamente autorizadas pelo empregado na FICHA DE
SINDICALIZAÇÃO, às contribuições devidas ao Sindicato, quando por este
notificadas.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUINTA DA CONTRIBUiÇÃO
ASSISTENCIAL PATRONAL E REPRESENTATIVA DOS EMPREGADORES
Conforme deliberação da Assembleia Geral Extraordinária do
SINDVAREJISTAlDF realizada, de acordo com o art. 513, alínea "e" da CLT, que
todas as empresas representadas pela entidade patronal convenente e, portanto
destinatárias da presente Convenção Coletiva de Trabalho, obrigam-se a
recolher, na forma da tabela a seguir, no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica
Federal, em favor do convenente seu respectivo representante, mediante guia a
ser fornecida, CONTRIBUiÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL e
REPRESENTATIVA, para fazer face aos recursos necessários para a assinatura
da presente convenção coletiva, e para assistência para todos e não somente
para os associados, conforme estabelecido abaixo:

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento se dará conforme estabelecido na
seguinte tabela:

TABELA ASSISTENCIAL
NENHUM EMPREGADO R$ 84,00

01 a 03 EMPREGADOS R$ 165,00
04a 10 EMPREGADOS R$ 274,05
11 a 20 EMPREGADOS R$ 389,55
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21 a 50 EMPREGADOS R$ 602,70
51 a 80 EMPREGADOS R$1.325,94

101 a 200 EMPREGADOS R$ 3.524,85
ACIMA DE 201 EMPREGADOS R$ 4.771,10

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os pagamentos relativos à Contribuição Assistencial
deverão ser efetuados nas seguintes datas, e o valor deverá ser recolhido
conforme a Tabela acima:

CONTRIBUIÇAO REFERENCIA VENCIMENTO
ASSISTENCIAL MAIO A JUNHO/2020 15/06/2020
ASSISTENCIAL JULHO A AGOSTO/2020 15/08/2020
ASSISTENCIAL SETEMBRO A OUTUBRO/2020 15/10/2020
ASSISTENCIAL NOVEMBRO A DEZEMBRO/2020 15/12/2020
ASSISTENCIAL JANEIRO A FEVEREIRO/2021 15/0212021
ASSISTENCIAL MARÇO A ABRIU2021 15/04/2021

TABELA REPRESENTATIVA e/ou CONFEDERATIVA.

e a sequn a a e o la
NENHUM EMPREGADO R$ 67,20

01 a 03 EMPREGADOS R$ 132,72
04a 10 EMPREGADOS R$ 219,24
11 a 20 EMPREGADOS R$311,64
21 a 50 EMPREGADOS R$ 482,16
51 a 80 EMPREGADOS R$ 1.012,53

101 a 200 EMPREGADOS R$ 2.819,88
ACIMA DE 201 EMPREGADOS R$ 3.816,87

A Contribuição Representativa e/ou Confederativa correspondente ao ano de
2020 deverá ser paga em duas parcelas, devendo o valor ser recolhido,
conforme a Tabela abaixo, sendo a primeira parcela até o dia
15/09/2020 d t' d' 15/11/2020

PARÁGRAFO TERCEIRO - Todas as empresas representadas pela entidade
patronal convenente se obrigam ao pagamento da contribuição assistencial
patronal, criada com força de lei, conforme caput do artigo 611 A da CLT, uma
vez que beneficiárias diretas do presente instrumento coletivo.

PARÁGRAFO QUARTO O recolhimento deve ser feito por
estabelecimento/unidade/CNPJ, ou seja, as empresas que possuem vários
estabelecimentos na base de representação devem efetuar o recolhimento da
contribuição assistencial tanto da matriz quanto das filiais.

PARÁGRAFO QUINTO - O recolhimento da CONTRIBUiÇÃO ASSISTENCIAL
PATRONAL será feito através de boleto bancário que será enviado ao
representado via e-mail (ou outra forma deliberada na CCT), com prazo de
pagamento na forma prevista na inclusa tabela.
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PARÁGRAFO SEXTO - Expirado o prazo mencionado no parágrafo anterior sem
o pagamento, incidir-se-á multa de 2% e juros pro rata die de 1% ao mês.

PARÁGRAFO SÉTIMO - As empresas constituídas após a assinatura da
presente Convenção recolherão a CONTRIBUiÇÃO ASSSITENCIAL PATRONAL
até o dia 30 do mês subsequente à abertura do estabelecimento.

Outras disposições sobre relação entre sindicato e empresa

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEXTA - CONVÊNIO PARA EMPRÉSTIMOS
Conforme Lei 10.820/2003, as empresas poderão firmar convênios junto aos
bancos credenciados para beneficiar seus empregados, desde que sugeridos
pelo Sindicato.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA - COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO
PRÉVIA
A Comissão de Conciliação Prévia Intersindical prevista na Lei nO 9.958/2000,
criada pelos Sindicatos convenentes através de Termo Aditivo à Convenção
Coletiva de Trabalho celebrada em 04-04-2000, fica mantida, devendo seu
funcionamento ser mantido no local já estabelecido e com regimento próprio.

Disposições Gerais
Descumprimento do Instrumento Coletivo

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA OITAVA - MULTA
Fica estipulada multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário de
ingresso, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), a ser pago pela empresa
que descumprir obrigação de fazer, decorrente de disposições desta.
a) O valor da multa será revertido 50% (cinquenta por cento) para o empregado
prejudicado e 50% (cinquenta por cento) para o sindicato laboral;

PARÁGRAFO ÚNICO - Não será aplicada multa cumulativa, em especial
aquelas previstas na Cláusula 29a e 30a.

Renovação/Rescisão do Instrumento Coletivo

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA NONA- REVISÃO, PRORROGAÇÃO,
RENOVAÇÃO
O processo de prorrogação, revisão, denúncia ou revogação, total ou parcial da
presente Convenção Coletiva de Trabalho será realizado nos termos do artigo
615 da CLT, podendo a mesma ser aditada para sanar eventuais erros materiais
e para atender situações emergenciais que por ventura houver.



Outras Disposições

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA· PREVALÊNCIA DE CONDiÇÕES
As cláusulas estabelecidas no presente instrumento normativo não prevalecerão
nos casos de condições mais favoráveis já concedidas espontaneamente pelas
empresas a seus empregados.

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA· CRIME CONTRA A ORGANIZAÇÃO
SINDICAL E A EFiCÁCIA DA PRESENTE CCT
As empresas não poderão promover qualquer ato que vise impedir ou
desestimular seus empregados de se associarem ao SINDICATO DOS
EMPREGADOS NO COMÉRCIO DO DISTRITO FEDERAL, ou que busque
obstar a eficácia da presente Convenção Coletiva do Trabalho, sendo que tal
atitude será compreendido como Crime contra a Organização Sindical, sendo
que além das cominações legais que o infrator estará sujeito, será devido a
aplicação de uma multa no valor correspondente ao piso da categoria, por
empregado, a qual 50% (cinquenta por cento) será revertida ao empregado e
50% (cinquenta por cento) ao Sindicato laboral.

PARÁGRAFO ÚNICO: A constatação do descumprimento desta cláusula se dará
por intermédio de Processo instaurado perante o Ministério Público do Trabalho.

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SEGUNDA· REDUÇÃO DE JORNADA E SALÁRIO
. COM BENEFíCIO DA EMPRESA
Esgotados os prazos máximos previstos das medidas de redução de salário e
jornada e de suspensão contratual previstos na Medida Provisória nO 936/2020,
Lei 14.020/2020 e demais Atos do Poder Executivo, fica permitida até 31/05/2021
a flexibilização da redução da jornada de trabalho com redução salarial em igual
proporção, ainda que sem o recebimento do Benefício Emergencial por parte do
governo, desde que a empresa complemente a renda do trabalhador através de
Ajuda de Custo, sem natureza salarial, em valor equivalente ao que o empregado
receberia no Benefício Emergencial se o mesmo fosse mantido. A redução
poderá ser aplicada nos seguintes percentuais:
a) vinte e cinco por cento;
b) cinquenta por cento; ou
c) setenta por cento.

Parágrafo Primeiro· A empresa comunicará ao empregado o prazo da medida
de Redução de Jornada e Salário Com Benefício da Empresa, ficando
reconhecida a garantia provisória no emprego durante o período de redução
aplicado, restando assegurado que em eventual desligamento antes do término
da medida será devida indenização de 50% dos dias faltantes.

Parágrafo Segundo - No tocante à jornada de trabalho, a redução pode ser feita
em relação à jornada diária (redução de horas de trabalho no dia) ou em relação
à jornada semanal/mensal (redução de dias de trabalho na semana/mês).
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Parágrafo Terceiro - Após assinatura do Contrato de Redução de Jornada e
Salário corn Benefício da Empresa, as empresas deverão enviar ao Sindicato dos
Empregados no Comércio do Distrito Federal, no máximo em 10 dias, a contar da
assinatura, a relação de empregados que tiveram Redução proporcional de
Jornada de trabalho e Salário.

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA TERCEIRA - SUSPENSÃO CONTRATUAL - COM
BENEFíCIO DA EMPRESA
Esgotados os prazos máximos previstos das medidas de redução de salário e
jornada e de suspensão contratual previstos na Medida Provisória nO 936/2020,
Lei 14.020/2020 e demais Atos do Poder Executivo, fica permitida até 31/05/2021
a suspensão temporária dos contratos de trabalho, ainda que sem o recebimento
do Benefício Emergencial por parte do governo, desde que a empresa
complemente a renda do trabalhador através de Ajuda de Custo, sem natureza
salarial, em valor equivalente ao que o empregado receberia no Benefício
Emergencial se o mesmo fosse mantido.

Parágrafo Primeiro - A empresa comunicará ao empregado o prazo da medida
de Suspensão Contratual Com Benefício da Empresa, ficando reconhecida a
garantia provisória no emprego durante o período de suspensão aplicado.

Parágrafo Segundo - Na escolha dos empregados que terão seus contratos de
trabalho suspensos, as empresas devem dar preferência aos que sejam
considerados como integrantes dos grupos de risco, conforme regras do
Ministério da Saúde (por exemplo: idosos, diabéticos e hipertensos).

Parágrafo Terceiro - Após assinatura do Contrato de Suspensão Contratual
Com Benefício da Empresa, as empresas deverão enviar ao Sindicato dos
Empregados no Comércio do Distrito Federal, no máximo em 10 dias, a contar da
assinatura, a relação de empregados que tiveram seus Contratos suspensos.

Parágrafo Quarto - MENSALIDADES E BENEFíCIOS DOS EMPREGADOS 
As empresas continuam obrigadas a efetuar o desconto das mensalidades
devidas ao SINDICOM/DF pelos empregados associados ao sindicato, na ajuda
mensal paga pela empresa ao empregado, conforme as regras previstas na
cláusula da CCT intitulada "Mensalidades" bem como a manutenção de todos os
benefícios previsto na CCT.

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA QUARTA- PAGAMENTO DE SALÁRIOS COM
DIFERIMENTO
Esgotados os prazos máximos previstos das medidas de redução de salário e
jornada e de suspensão contratual previstos na Medida Provisória nO 936/2020,
Lei 14.020/2020 e demais Atos do Poder Executivo, fica permitido até 31/05/2021
o diferimento no pagamento dos empregados no percentual de até 30% (trinta
por cento) dos salários a que teriam direito mensalmente, restando garantido que
os diferimentos serão devidamente quitados a partir do mês subsequente ao do
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término da medida, como parcela indenizatória e sem natureza salarial, nos
mesmos percentuais e períodos em que houve o diferimento.

Parágrafo Primeiro - A empresa comunicará ao empregado o prazo da medida
de Pagamento dos Salários com Diferimento, restando assegurado que em
eventual desligamento antes do término da medida os valores diferidos serão
devidamente antecipados na rescisão contratual.

Brasília/DF, 13 de outubro de 2020.

GERALDA GODINHO DE SALES
Membro de Diretoria Colegiada

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DO DF

EDSON DE CASTRO
Presidente

SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DO DISTRITO FEDERAL
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TABELAS SALÁRIO MíNIMO DE 1994 A 2021

Referência Vigente: Janeiro I 2021

2021

vigência

01/01/2021

ralar

R$

1.100,00

Ato ~egal

MP 102112020

Percentual
de Aumento

5,26

o que é o Salário Mínimo?
Éo mais baixo valor de salário que os empregadores podem legalmente pagar

aos seus funcionários pelo tempo e esforço gastos na produção de bens e

serviços. Divulgado pela Previdência Social desde 1995 a 2021

Tabela do :alário "V1r'i)rlO 202": Salário Tvrrimo dos 1~\llos All-::riores

(±) Leia mais Matérias, Discussões e Legislação sobre SALÁRIO MíNIMO

Referência 1994 a 2020



~ Vigênc"a ta Dr Ate Lega :::-e"ce t a
de .... _rY'en..o

2020 01/02/2020 R$ MP 91912020 0,58
1.045,00

2020 01/01/2020 R$ MP 916/2019 4,11
1.039,00

1019 01/01/2019 R$ Decreto 4,61
998,00 9.66112019

1018 01/01/1018 R$ Decreto 1,81
954,00 9.255/2017

2017 01/01/2017 R$ Decreto 6,48
937,00 8.948/2016

2016 01/01/2016 R$ Decreto 11,68
880,00 8.618/2015

2015 01/01/2015 R$ Decreto 8,84
788,00 8.38112014

2014 01/01/2014 R$ Decreto 6,78
714,00 8.166/2013

2013 01/01/2013 R$ Decreto 9,00
678,00 7.87212012

2012 01/01/2012 R$ Decreto 14,13
612,00 7.655/2011

2011 01/03/2011 R$ Lei 12.382/2011 0,93
545,00

1011 01/01/2011 R$ MP 516/2010 5,88
540,00

2010 01/01/2010 R$ Lei 12.255/2010 9,68
510,00

2009 01/02/2009 R$ Lei 11.944/2009 12,05
465,00

2008 01/03/2008 R$ Lei 11.709/2008 9,21
415,00

2007 01/04/2007 R$ Lei 11.498/2007 8,57
380,00

2006 01/04/2006 R$ Lei 11.321/2006 16,67
350,00

2005 01/05/2005 R$ Lei 11.164/2005 15,38
300,00

2004 01/0512004 R$ Lei 10.888/2004 8,33



260,00

2003 01/04/2003 R$ lei 10.699/2003 20,00
240,00

2002 01/04/2002 R$ lei 10.525/2002 11,11
200,00

2001 01/04/2001 R$ MP 2.194-6/2001 19,21
180,00

2000 03/04/2000 R$ lei 9.971/2000 11,03
151,00

1999 01/05/1999 R$ lei 9.971/2000 4,62
136,00

1998 01/05/1998 R$ lei 9.971/2000 8,33
130,00

1997 01/05/1997 R$ lei 9.971/2000 7,14
120,00

1996 01/05/1996 R$ lei 9.971/2000 12,00
112,00

1995 01/05/1995 R$ lei 9.032/1995 42,86
100,00

1994 01/09/1994 R$ 70,00 MP 598/1994 8,04

1994 01/07/1994 R$ 64,79 lei 8.880/1994 0,00
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I DESPESA COM LOCAÇÃO DE FUNERÁRIA NO DF I
DESPESA COM ALUGUEL ASA NORTE ASA SUL GAMA TAGUA CEILANDIA RECANTO SOBRAD M~DIA

ALUGUEL R$ 9.325,53 R$ 19.100,00 R$ 3.000,00 R$ 4.750,00 R$ 4.000,00 R$ 7.000,00 R$ 2.800,00 R$ 7.139,36

CONDOMINIO R$ 986,47 R$ 1.326,50 R$ 1.156,49

IPTU R$ 392,92 R$ 416,67 R$ 133,33 R$ 381,50 R$ 1.092,00 R$ 166,67 R$ 200,00 R$ 397,58

ENERGIA R$ 699,00 R$ 900,00 R$ 350,00 R$ 2.800,00 R$ 770,00 R$ 600,00 R$ 160,00 R$ 897,00

ÁGUA R$ 174,00 R$ 500,00 R$ 160,00 R$ 1.700,00 R$ 1.300,00 R$ 180,00 R$ 190,00 R$ 600,57

TOTAL R$ 11.577,92 R$ 20.916,67 R$ 4.969,83 R$ 9.631,50 R$ 7.162,00 R$ 7.946,67 R$ 3.350,00 R$ 10.191,00

METRAGEM LOJA

CUSTO M~DIO ALUGUEL POR M' R$

148

78,23 R$

420

49,80 R$

313

15,88 R$

100

96,32 R$

115

62,28 R$

200

39,73 R$

111
30,18 R$

201

50,71
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ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA O FUNCIONAMENTO DE
ESTABELECIMENTOS FUNERÁRIOS E CONGÊNERES

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, através do Núcleo de
Assessoramento de Descentralização de Ações de Vigilância Sanitária 
NADAVS, com fundamento na Lei Federal n° 9782!1999, art. 2 incisos I,II,III,VI
e VII, art. 6, art. 7 incisos I, 111, §2°, art.8 §1 ° incisos I,III,IV e VI, § 2°, §3°e §4°,
no usos de suas atribuições,

Considerando o disposto na Lei Federal n° 6437/1977;
Considerando a RDC nº 68/2007 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária;
Considerando a Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE
versão 2.0, editada pela Comissão Nacional de Classificação (CONCLA) do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);
Considerando que a autoridade sanitária, mediante identificação, tem livre
acesso aos estabelecimentos sujeitos a estas orientações, para fins de
fiscalização sanitária;
Considerando que os estabelecimentos que executam atividades funerárias e
congêneres são estabelecimentos prestadores de serviços de interesse à
saúde;
Considerando que compete às Vigilâncias Sanitárias Estaduais, Municipais e
do Distrito Federal a fiscalização sanitária dos estabelecimentos funerários e
congêneres.
Considerando a necessidade de orientar as Vigilâncias Sanitária Estaduais,
Municipais e do Distrito Federal nas atividades de fiscalização sanitária de
estabelecimentos que executam atividades funerárias e congêneres;
Considerando a necessidade de prevenir riscos ocupacionais, sanitários e
ambientais aos trabalhadores, usuários destes serviços e população em geral;
Considerando que todo ser humano, ao morrer, tem o direito de ter seu
cadáver tratado com respeito e dignidade e, de acordo com suas crenças e
tradições, receber destinação adequada, seja sepultamento ou cremação,
direito esse que deve ser observado por seus representantes legais e na falta
destes pelo Poder Público;

Recomenda:
Que a presente Orientação Técnica seja observada na normatização e
fiscalização sanitária de Estabelecimentos Funerários e Congêneres situados
em Estados e Municípios que não possuam legislação específica.
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CAPíTULO I - DAS DEFINiÇÕES

Na elaboração destas Orientações Técnicas foram adotados termos e
expressões já utilizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária na RDC
ANVISA nO 68/2007 (Anexo I), a Classificação Nacional de Atividades
Econômicas (CNAE) versão 2.0 (Anexo 11), bem como pela literatura técnico
científica que dispõe sobre atividades funerárias.

CAPíTULO 11 - DAS ATIVIDADES FUNERÁRIAS

Para efeito destas Orientações Técnicas são considerados estabelecimentos
funerários e congêneres, as empresas públicas ou privadas que desenvolvam
qualquer uma das seguintes atividades:
a) Remoção de Restos Mortais Humanos: medidas e procedimentos
relacionados à remoção de restos mortais humanos, em urna funerária,
bandeja ou embalagem específica, desde o local do óbito até o
Estabelecimento Funerário, adotando-se todos os cuidados de biossegurança
necessários para se evitar a contaminação de pessoas e/ou do ambiente.
b) Higienização de restos mortais humanos: medidas e procedimentos
utilizados para limpeza e anti-sepsia de restos mortais humanos, com o
objetivo de prepará-los para procedimentos de conservação, inumação ou
outra forma de destino;
c) Tamponamento de restos mortais humanos: uso de tampões para
vedação dos orifícios do cadáver;
d) Conservação de restos mortais humanos: empregos de técnicas,
através das quais os restos mortais humanos são submetidos a tratamentos
químicos, com vistas a manterem-se conservados por tempo total e
permanente ou previsto, quais sejam, o embalsamamento e a formolização,
respectivamente.
e) Tanatopraxia: emprego de técnicas que visam à conservação de restos
mortais humanos, reconstrução de partes do corpo e embelezamento por
necromaquiagem;
f) Ornamentação de Urnas funerárias: consistem na colocação de flores,
véus e adornos decorativos e religiosos, conforme tradições e orientação
religiosa;
g) Necromaquiagem: consiste na execução de maquiagem de cadáveres,
com aplicação de cosméticos específicos;
h) Comércio de artigos funerários: exposição para venda de artigos
funerários, tais como urnas funerárias (caixões), objetos decorativos e
religiosos;
i) Velório: consiste nas honras fúnebres, conforme tradições e orientação
religiosa. Ato de velar cadáveres;
j) Translado de restos mortais humanos: todas as medidas
relacionadas ao transporte de restos mortais humanos, em urna funerária,
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inclusive aquelas referentes à sua armazenagem ou guarda temporária até sua
destinação final.

As empresas funerárias devem possuir cadastro de suas atividades em
conformidade com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas 
CNAE versão 2.0 (Anexo 11), definida pela Comissão Nacional de
Classificação - CONClA do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
IBGE, ou outra que vier a substituí-Ia ou complementá-Ia.

CAPíTULO 111 - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA E lEGAL

o responsável técnico pelos estabelecimentos que procedam à Conservação
de Restos Mortais Humanos e/ou Tanatopraxia deve ser médico inscrito e
regular no Conselho Regional de Medicina e possuir certidão de
responsabilidade técnica expedido por esse conselho.

Os procedimentos de Conservação de Restos Mortais Humanos e/ou
Tanatopraxia poderão ser executados por profissionais com escolaridade
mínima de 2º grau e com qualificação específica comprovada (agente funerário
conforme código 5165 CBO/MTE), desde que sejam supervisionados pelo
Responsável Técnico.

Os proprietários de estabelecimentos funerários congêneres são responsáveis
legais pelos procedimentos e atividades realizadas no estabelecimento.

CAPíTULO IV - DAS CONDiÇÕES ORGANIZACIONAIS

Os estabelecimentos funerários e congêneres devem possuir os seguintes
documentos para seu funcionamento:
a) Alvará expedido pelo setor de finanças ou fazenda municipal,
autorizando o desenvolvimento das atividades no município;
b) Alvará ou Licença Sanitária expedida pela Vigilância Sanitária Estadual,
Vigilância Sanitária Municipal ou do Distrito Federal, conforme a competência
pactuada;

Os estabelecimentos prestadores de serviços de Tanatopraxia, Conservação
de Restos Mortas Humanos, Higienização e/ou Tamponamento, devem dispor
do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS)
elaborado e implantado em conformidade com a RDC ANVISA n° 306/2004,
Resolução CONAMA n° 358/2005 e/ou outros atos normativos que vierem a
substituí-Ias ou complementa-Ias.

Os Estabelecimentos Funerários deverão disponibilizar equipamentos de
proteção individual e coletiva, de acordo com o previsto no Programa Médico
de Saúde Ocupacional (PCMSO) e Programa de prevenção de Riscos
Ambientais (PPRA).
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Os procedimentos de Conservação de Restos Mortais Humanos e
Tanatopraxia deverão ser registrados em "Ata de Procedimento de
Conservação de Restos Mortais" (ver Anexo 111), conforme RDC ANVISA nO
68/2007 e/ou outra norma que vier a substituí-Ia ou complementá-Ia.

CAPíTULO V - DA ESTRUTURA FíSICA

1. CONDiÇÕES GERAIS

As edificações dos estabelecimentos sujeitos a esta orientação técnica devem
observar minimamente as seguintes condições físicas gerais:
a) não possuir comunicação física com ambiente de domicílio ou outro
estabelecimento que realize atividades não relacionadas às atividades
constantes neste documento;
b) rede elétrica em bom estado de conservação e abastecimento com água
potável;
c) reservatório de água potável revestido de material resistente e
impermeável com cobertura adequada e capacidade de armazenamento
compatível com o consumo;
d) esgoto sanitário ligados à rede pública. Nos locais em que não houver
rede pública de esgoto, deve-se utilizar sistema de fossa séptica e sumidouro
seguindo as normas NBR 8160 e NBR 7229 da ABNT e ou outros atos
normativos que vierem a substituí-Ias ou complementá-Ias;
e) instalações elétricas e hidráulicas embutidas ou protegidas, facilitando a
circulação e a higienização do ambiente;
f) forro ou teto em bom estado de conservação, revestido por material que
possibilite limpeza e manutenção;
g) piso revestido de material resistente, anti-derrapante, impermeável e que
possibilite processo completo de limpeza e desinfecção;
h) paredes, portas e janelas revestidas de material resistente, liso e lavável
nos locais onde houver procedimentos de higienização, tamponamento,
armazenagem temporária ou conservação de restos mortais humanos;
i) janelas e demais aberturas destinadas à ventilação do ambiente, onde
sejam realizados procedimentos higienização, tamponamento, armazenagem
temporária ou conservação de restos mortais humanos, protegidas contra a
entrada de insetos e outros animais;
j) condições de manejo de resíduos de acordo com a RDC ANVISA nO.
50/02, RDC ANVISA nO. 306/04, Resolução CONAMA nO. 358/05 e ou outros
atos normativos que vierem a substituí-Ias ou complementá-Ias.

2. AMBIENTES COMUNS

Os estabelecimentos sujeitos a estas orientações, independentemente da
atividade que realizam, devem observar o seguinte:
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a) sala ou área administrativa: ambiente obrigatório, em que se realizam as
atividades administrativas do estabelecimento. Essas salas ou áreas não
podem funcionar na sala de higienização, tamponamento, conservação de
restos mortais humanos e tanatopraxia nem abrigar as atividades de
preparo e esterilização de materiais ou armazenagem temporária de
cadáveres;

b) sala de recepção e espera para atendimento ao usuário: ambiente
obrigatório para os estabelecimentos que atendam ao público em suas
dependências. Devem apresentar condições de conforto para os usuários.
A entrada deve ser independente daquela utilizada para embarque e
desembarque de restos mortais humanos. Essas salas ou áreas não podem
funcionar na sala de higienização, tamponamento, conservação de restos
mortais humanos e tanatopraxia nem abrigar as atividades de preparo e
esterilização de materiais ou armazenagem temporária de cadáveres;

c) Instalações Sanitários: são obrigatórios em todos os estabelecimentos.
Devem possuir separação por sexo, com no mínimo um sanitário adaptado
para deficientes físicos;

d) Depósito de Material de Limpeza (DML): ambiente obrigatório, exclusivo
para guarda dos materiais, equipamentos e saneantes utilizados nos
procedimentos de limpeza e desinfecção do estabelecimento, bem como a
sua preparação para o uso. Deve possuir área mínima de 2,00 m2 e tanque
para a realização dos procedimentos de limpeza dos materiais utilizados;

e) condições de manejo de resíduos de acordo com a RDC ANVISA nº. 50/02,
RDC ANVISA nº. 306/04, Resolução CONAMA nº. 358/05 e ou outros atos
normativos que vierem a substituí-Ias ou complementá-Ias.

Observação 1: Os estabelecimentos que apenas comercializam artigos
funerários ficam dispensados do disposto no item e.

Observação 2: Os estabelecimentos que tenham funcionário(s) em regime de
plantão devem dispor de sala de plantonista com área mínima de 6,0 m2 e
condições de conforto para repouso.

3. COMÉRCIO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS

Os estabelecimentos que realizam o comércio de artigos funerários, além do
disposto nos itens 1 e 2 deste capítulo, devem possuir sala ou área para
guarda de artigos funerários.

Essas salas ou áreas não podem funcionar na sala de higienização,
tamponamento, conservação de restos mortais humanos e tanatopraxia nem
abrigar as atividades de preparo e esterilização de materiais ou armazenagem
temporária de cadáveres.
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4. HIGIENIZAÇÃO, TAMPONAMENTO, CONSERVAÇÃO DE RESTOS
MORTAIS HUMANOS E TANATOPRAXIA

Os estabelecimentos que realizam procedimentos de higienização,
tamponamento e ou conservação de restos mortais humanos, além do disposto
nos itens 1 e 2 deste capítulo, deverão possuir as seguintes áreas:

a) área para embarque e desembarque de carro funerário: área exclusiva, com
acesso privativo, distinto do acesso público ao estabelecimento funerário,
com área mínima de 21 m2 ;

b) sala para higienização, tamponamento e procedimentos de conservação de
restos mortais humanos: sala com acesso restrito aos funcionários do setor,
devendo possuir área mínima de 9,00 m2 para uma mesa tanatológica,
acrescentando-se 5,00 m2 por mesa tanatológica adicional. Devem atender
ainda às seguintes especificações:

• Sistema mecânico de exaustâo;
• Recursos para lavagem das mãos: pia ou lavatório com torneira ou

comando que dispensa o contato das mãos para o fechamento da
água, provisão de sabão líquido, além de recursos para secagem das
mãos;

• Mesa ou bancada tanatológica para higienização de restos mortais
humanos, com formato que facilita o escoamento de líquidos, feita
em material liso e impermeável e que possibilite processos repetidos
e sucessivos de limpeza, descontaminação e desinfecção.

• Vestiários para funcionários diferenciados por sexo, com área para
escaninhos e boxes individualizados para chuveiros e bacias
sanitárias;

c) sala ou área para higienização e esterilização de materiais e equipamentos:
esse ambiente deve possuir:

• acesso restrito aos funcionários do setor;
• recursos para lavagem das mãos: pia ou lavatório com torneira ou

comando que dispensa o contato das mãos para o fechamento da
água, provisão de sabão líquido, além de recursos para secagem das
mãos;

• bancada com pia em material liso, impermeável para higienização de
equipamentos e materiais;

• Equipamento para compatível com a demanda do estabelecimento e
com os equipamentos e materiais que se pretende esterilizar.

Observação: A atividade de preparo e esterilização de materiais pode ser
executada na sala para preparo e higienização de restos mortais humanos,
desde que haja barreira técnica e as condições descritas no item C sejam
observadas. Os recursos para higienização das mãos podem ser apenas um
para os dois ambientes.
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5. ARMAZENAGEM TEMPORÁRIA DE RESTOS MORTAIS HUMANOS

Os Estabelecimentos Funerários que oferecerem a armazenagem temporária
de restos mortais humanos além do disposto nos itens 1 e 2 deste capítulo,
devem possuir câmara frigorífica exclusiva e compatível com a atividade,
constituída de material sanitário e com formato que facilite a execução dos
procedimentos de limpeza, descontaminação e desinfecção.

6. REMOÇÃO E TRANSLADO DE RESTOS MORTAIS HUMANOS

Para realizar a atividade de translado de restos mortais humanos, além do
disposto nos itens 1 e 2 deste capítulo, os Estabelecimentos Funerários devem
possuir veículo:
a) destinado exclusivamente para esse fim;
b) passível de lavagem e desinfecção freqüentes;
c) dotado de compartimento exclusivo para transporte de urnas funerárias,

com revestimento em material impermeável e resistente a repetidos
processos de limpeza, descontaminação e desinfecção.

7. VELÓRIO

Para realizar a atividade de velório, além do disposto nos itens 1 e 2 deste
capítulo, os Estabelecimentos Funerários devem possuir:
a) sala de velório: ambiente exclusivo e com área mínima de 15 m2;

b) sala de descanso: sala com condições de conforto e
c) instalações sanitárias, separadas por sexo anexos a sala de velório ou de

fácil acesso;
d) copa: ambiente destinado ao preparo, guarda e distribuição de refeições e

lanches.

ANEXO I

Definições constantes no Capítulo I, Anexo I, da RDC ANVISA n° 68, de 10 de
outubro de 2007, que "Dispõe sobre o Controle e Fiscalização sanitária do
Translado de Restos Mortais Humanos". Em caso de alteração da norma,
essas definições devem ser revisadas.

I. Aeroporto: é o aeródromo público dotado de instalações e facilidades para
apoio a operações de aeronaves, embarque e desembarque de viajantes e/ou
cargas.

11. Área de Fronteira: franja territorial dinâmica que constitui uma zona de risco
epidemiológico, com processo de troca espacial, demográfica, sócio-econõmica
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e cultural que dilui as particularidades nacionais e determina problemas
sanitários reais e potenciais, às vezes, especificos, podendo obrigar a
realização de atividades nacionais conjuntas, para seu controle.

111. Ata de Procedimento de Conservação de Restos Mortais Humanos:
documento escrito que tem por objetivo relatar todo o procedimento de
conservação de restos mortais humanos.

IV. Autoridade Sanitária: Servidor que tem diretamente a seu cargo a atribuição
de aplicar medidas sanitárias apropriadas, de acordo com as Leis e
Regulamentos vigentes em todo o território nacional e Tratados ou outros Atos
Internacionais dos quais o Brasil seja signatário.

V. Conservação de Restos Mortais Humanos: ato médico que consiste no
emprego de técnica, através da qual os restos mortais humanos são
submetidos a tratamento químico, com vistas a manterem-se conservados por
tempo total e permanente ou previsto, quais sejam, o embalsamamento e a
formolização, respectivamente.

VI. Cadáver: corpo humano sem vida.

VII.Cinzas: resíduos pulverulentos, provenientes de incineração (cremação) de
restos mortais humanos.

VIII. Cremar: incinerar restos mortais humanos. Cremação: é o ato de queimar.

IX. Desinfetantes: são formulações que têm na sua composição substâncias
microbicidas e apresentam efeito letal para microorganismos não esporulados.
Os de uso geral são para indústria alimentícia, para piscinas, para lactários e
hospitais.
X. Embalsamamento: método de conservação de restos mortais humanos com
o objetivo de promover sua conservação total e permanente.

XI. Exumação: ato de retirar restos mortais humanos da sepultura;
desenterramento. A exumação pode ser administrativa, para fins de mudança
ou desocupação de sepultura, ou judicial, por determinação judicial.

XII. Formolização: método de conservação de restos mortais humanos com o
objetivo de promover sua conservação de forma temporária.

XIII. Inumação: ato de sepultar, sepultamento, enterramento.

XIV. Óbito: falecimento ou morte de pessoa; passamento.

XV. Ossadas: restos mortais humanos (ossos) isentos de partes moles.

XVI. Porto de Controle Sanitário: Porto Organizado, Terminal Aquaviário,
Terminal de Uso Privativo, Terminal Retroportuário, Terminal Alfandegado e
Terminal de Carga, estratégicos do ponto de vista epidemiológico e geográfico,
localizado no território nacional, sujeito à vigilância sanitária.
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XVII. Porto Organizado: aquele construido e aparelhado para atender as
necessidades da navegação, movimentação e armazenagem de mercadorias e
deslocamentos de viajantes; concedido ou explorado pela União, cujo tráfego e
operações portuárias estejam sob a jurisdição de uma autoridade portuária.

XVIII. Restos Mortais Humanos: constituem-se do próprio cadáver ou de partes
deste, das ossadas e de cinzas provenientes de sua cremação. Excetuam-se
as células, tecídos e órgãos humanos destinados a transplantes e implantes,
cujo transporte deverá obedecer à legislação sanitária pertinente.

XIX. Saneantes: substâncias ou preparações destinadas a higienização,
desinfecção ou desinfestação domiciliar, em ambientes coletivos e/ou públicos,
em lugares de uso comum e no tratamento de água.

XX. Tanatognose: diagnóstico da realidade da morte.

XXI. Translado de Restos Mortais Humanos: todas as medidas relacionadas ao
transporte de restos mortais humanos, em urna funerária, inclusive àquelas
referentes à sua armazenagem ou guarda temporária até a sua destinação
final.

XXII. Translado Intermunicipal de Restos Mortais Humanos: transporte, em
urna funerária, prevista nesta norma, de restos mortais humanos, entre
Municípios brasileiros, seja por via aérea, maritima, fluvial, lacustre ou terrestre.

XXIII. Translado Interestadual de Restos Mortais Humanos: transporte, em urna
funerária, prevista nesta norma, de restos mortais humanos, entre Estados
brasileiros, incluindo o Distrito Federal, seja por via aérea, maritima, fluvial,
lacustre, ou terrestre.

XXIV. Translado Intemacional de Restos Mortais Humanos: transporte, em
urna funerária, prevista nesta norma, de restos mortais humanos, desde o Pais
onde ocorreu o óbito até o destino final em outro Pais, seja por via aérea,
marítima, fluvial, lacustre ou terrestre.

XXV. Urna Funerária: caixa ou recipiente resistente e impermeável, provido em
seu interior de material absorvente, usada para acondicionamento e transporte
de restos mortais humanos.

ANEXO 11

Classificação Nacíonal de Atividades Econômicas - CNAE versão 2.0
(atualização julho 2008).

Código CNAE Esta atividade compreende Esta atividade não compreende

96.03·3 Atividades Funerárias e
Servicos Relacionados

96.03 ·3/03 Serviços de Funerárias As atividades funerárias . os planos de auxílio funeral
16544-1/02\
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-as cerimônias religiosas de
honras fúnebres (9491-0/00)
·os serviços de
somatoconservação de cadáveres
(9603-3105)
• a remoção e exumação de
cadáveres (9603-3199)
- o aluguel de locais para velórios
e a venda de lumbas (9603·3199)

96.03 -3/05 Serviços de Os serviços de somaloconservação de
Somatoconservação cadáveres

-serviços de embalsamamento de
cadáveres
-serviços de somatoconservação
- ServiCOs de tanatooraxia

96.03 -3199 Atividades Funerárias e - a remoção e exumação de cadáveres - As cerimônias religiosas de
Serviços relacionados não - o aluguel de locais para velórios e a honras fúnebres
especificados anterionnente venda de tumbas

• Aluguel de capela
- Aluguel de locais para velórios
-Servicos de necrotério

47.89-0/99 Comércio Varejista de outros - o comércio varejista especializado na
produtos não especificados revenda de artigos não especificados
anteriormente nas classes anteriores tais como:

-de Artigos Funerários: caixões, urnas
-de artíoos relioiosos e de cultos
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ANEXO 111

Modelo de Ata de Conservação de Restos Mortais Humanos constante no Anexo
VIII da RDC ANVISA n° 68, de 10 de outubro de 2007, que "Dispõe sobre o Controle
e Fiscalização sanitária do Translado de Restos Mortais Humanos". Em caso de
alteração da norma, esse modelo deve ser revisado.

Aos dias do mês de do ano de ... , às... horas, na sala ...do... , sito à rua ... , da
cidade , Estado de , devidamente autorizado pela autoridade policial e pela
autoridade sanitária que assinam essa ata, bem como por...... , representante legal
do falecido Sr.(a) documento (RG, CPF, Título de Eleitor), (nacionalidade),
........ (estado civil), (profissão), ........ (idade), filho(a) de e de .__ , falecido
às o horas do dia de de ., certidão de óbito nº ., do __ ....Cartório .da
cidade de .__ , no Estado de o

Atestado o óbito pelo Sr. Dr. .. .. __ (médico que assinou o atestado de
óbito) que deu como causa mortis . (causa do óbito) e nada havendo que
contraindicasse o processo de conservação dos Restos Mortais Humanos , o
Dr (nome do médico realizador do procedimento de conservação), inscrito no
CRM sob o nº. __ .__ . , no Estado de , procedeu a conservação técnica que
segue:. .. (descrever o que foi realizado) ....... __ . __

Após o procedimento técnico, os Restos Mortais Humanos foram colocados no
interior da urna impermeável, do tipo prevista no presente Regulamento, sendo
esta, em seguida, lacrada, perante os signatários da ata.

o translado destina-se à cidade de ..... __ ., no Estado
País .....assegurando-se pelo prazo de .. .__ ., desde que
as __ . .__ .condições sanitárias previstas neste regulamento.

de ,no
mantidas

A presente Ata, lavrada em três vias, lida e considerada conforme, é datada
de __ .!__ ..!. __ . e assinada por:

Autoridade policial

Autoridade sanitária

Representante da família do falecido

Médico responsável pelo ato de conversação CRM nº.

Auxiliar do médico

Testemunha 1

Testemunha 2
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PP~A

Progra a de P evenção de Risco b-l'! taIs
FERNANDO XAVIER DA SILVA

2711212019

ADENDO

o objetivo deste adendo é relatar a conclusão sobre a exposição ao

formol na atividade de formolização da clínica Fernando Xavier da Silva.

Segue conclusão:

o formol é uma substância química tóxica e corrosiva com suspeita de ser

carcinogênica. Apresenta riscos ao trabalhador quando inalada. ingerida e

quando entra em contato com a pele. É um produto muito utilizado por clínicas

especializadas no tratamento de corpos após a morte, sendo a substância

responsável pela desinfecção e conservação do corpo_

A legislação brasileira estabelece limites de exposição segura ao formol

por meio da Norma Regulamentadora na 15. Os Limites de Tolerância - LTs, são

estabelecidos no anexo 11, conforme o quadro parcial abaixo (quadro 1)_

Quadro 1: quadro parcial com O limite de tolerância de exposição ao formol

maxlmo0,30,23Fosfina (fosfamlna)

,

V I IAbsorçãe
Até 48 Grau de

AGENTES
horas/semana insalubridade a

a or ta b- ser considerado
QUíMICOS teto m em, p/pele I ppm* mg/m3** no caso de sua

I I caracterização
rluortriclorometano I ,

780 4370 médio
(freon 11) I I
,Formaldeido (formol) + 1 6 23 maxlmo i

- -

Conforme citado pela legislação brasileira, evidencia-se a necessidade de

analisar a exposição do trabalhador ao formol. Esse risco é de ordem química e

deve ser analisado quantitativamente.

Para avaliar a exposição ao formol na clinica Fernando Xavier da Silva.

utilizou-se o método NIOSH 2016 - HPLC - Cromatografia Liquida de Alta

Resolução com detector de UV. amostrador tubo de sílica gel tratada com DNPH

referência SKC 226-119, vazão de amostragem 0,03 a 1,5 Umin, volume de ar
CLíNICA DE MEDICINA E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

SRTVS QO 701 LOJA 26 TÉRREO EO_ ASSIS CHATEAUBRIANO
TEL: (61) 3963-38851 (61) 3964-1116

E~il: comercial@sanomedicina.com.br
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amostrado de 1L a 15L, tempo de amostragem T\NA 8h e STEL 15 minutos,

brancos de campo: 10% do número de amostras e condicionamento das

amostras sob refrigeração.

A coleta da amostra de ar atmosférico ocorreu no dia 11/12119, no período

da tarde, na sala de somatoconservação durante o tratamento de um corpo com

a técnica de formalização. O amostrador foi posicionado na área de respiração

de um agente funerário (figuras 1 a 3).

Figura 01 - técnica preparado para

formolização.

Figura 02 - técnica realizando a

formolização

Fígura 03 - número do amostrador

No momento da coleta o exaustor estava ligado, as janelas estavam abertas

e o trabalhador estava utilizando os equipamentos de proteção indicados no

PPRA

CLíNICA DE MEDICINA E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
SRTVS QD 701 LOJA 26 TÉRREO ED. ASSIS CHATEAUBRIAND

TEL: (61) 3963-38851 (61) 3964-1116
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A análise ocorreu de 19/12/19 a 26/12/19 em laboratório devidamente

credenciado, apresentando como resultado o valor de 0,01 ppm. Comparando

se o valor encontrado com o limite de tolerância estabelecido na NR-15, que é

de 1,6 ppm, conclui-se que a concentração de formol encontrada não

ultrapassou o limite de tolerãncia.

Entretanto, é importante ressaltar que essa foi uma avaliação pontual. A

quantidade de formol utilizada em cada corpo varia, por isso a exposição do

trabalhador ao formol também pode variar. Ou seja, mesmo que nessa

amostragem o resultado tenha indicado que não há exposição acima do

tolerável, os empregados devem sempre utilizar o exaustor como Equipamento

de Proteção Coletiva - EPC e a máscara de proteção contra vapores orgânicos

como Equipamento de Proteção Individual - EPI a fim de evitar o contato e

minimizar a exposição a esse produto.

Brasília, 27 de novembro de 2019

Jeison Batista da Silva
Efli~. CÇ.'ij e. de se~lança do T;abalno

CREA·OF 22.555/D
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RELATÓRIO DE ENSAIOS

561908815 RO

Laboraram OmãnJeo

Formaldeldo

581908815.001

055423452

IV atmosfêrico c:oIelado para fins de HO

TSIGEl. DNPH

LQ ACGIH

2019:TWA

ACGlH

2019:srn.

Ciente

',,12l2Qlg

NR15

J

Volume coMtado

Formaklefdo

60.00 L

0.0001 mg <0.01 -- TETO 2.3

"",,,,,

0.0001 mg <0,01 ppm 0,1 ppm O.3ppm TETO 1,6

ppm

Os Umites de To6e1'3nda sáo colocados apenas para
final'idade dllavaliação.

RoeIiudo por labonlt6rio :subcorItnltlld<l SGS txlomo.
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27/1212019

ADENDO

o objetivo deste adendo é relatar a conclusão sobre a exposição ao

formal na atividade de formalização da clínica Center Pax Promotora de

Vendas LTOA Segue conclusão:

o formol é uma substância quimica tóxica e corrosiva com suspeita de ser

carcinogénica. Apresenta fiscos ao trabalhador quando inalada, ingerida e

quando entra em contato com a pele. É um produto muito utilizado por clínicas

especializadas no tratamento de corpos após a morte, sendo a substância

responsável pela desinfecção e conservação do corpo.

A legislação brasileira estabelece limites de exposição segura ao formal

por meio da Norma Regulamentadora n° 15. Os Limites de Tolerância - LTs, são

estabelecidos no anexo 11, conforme o quadro parcial abaixo (quadro 1).

Quadro 1: quadro parcial com O limite de tolerância de exposição ao formoI

IFosfina (fosfamIna) 1__--' ----'0'-'.=2.::.3_....L.._.::.O'-'.3'----' mc..:a'--x'--'m----'o_--"

I AtéM! Grau de
I

AbsorçãoI AGENTES Valor
horas/semana insalubridade a

QUíMICOS
também ser considerado

teto
p/pele mg/m3"* I no caso de suappm* , caracterizaçãoI

Fluortriclorometano

I
780 4370 médio

(freon 11)
Formaldeido (formal) + 1 6 2,3 maxlmo

..

Conforme citado pela legislação brasileira, evidencia-se a necessidade de

analisar quantitativamente a exposição do trabalhador ao risco químico formal.

Para avaliar a exposição ao formol na clínica Center Pax Promotora de

Vendas LTOA. utilizou-se o método NIOSH 2016 - HPLC - Cromatografia

Líquida de Alta Resolução com detector de UV. amostrador tubo de sílica gel

tratada com DNPH referência SKC 226-119. vazão de amostragem 0,03 a 1.5

Umin. volume de ar amostrado de 1L a 15L. tempo de amostragem TWA 8h e
CLiNICA DE MEDICINA E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

SRTVS QD 701 LOJA 26 TÉRREO ED. ASSIS CHATEAUBRIAND
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STEL 15 minutos, brancos de campo: 10% do número de amostras e

condicionamento das amostras sob refrigeração.

A coleta da amostra de ar atmosférico ocorreu no dia 05/12/19. no período

da tarde, na sala de somatoconservação durante o tratamento de um corpo com

a técnica de formalização. O amostrador foi posicionado na área de respiração

de um agente funerário (figuras 1 a 4).

Figura 01 - técnico preparado para

formolização.

Figura 02 - técnico realizando a

formolização

..

Figura 03 - técnico realizando

formolização.

Figura 04 - número do amostrador

No momento da coleta o exaustor estava ligado, as janelas estavam abertas

e o trabalhador estava utilizando os equipamentos de proteção indicados no

PPRA

CLiNICA DE MEDICINA E ENGE!liHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO ciJ;Du
SRTVS ao 701 LOJA 26 TERREO EO. ASSIS CHATEAUBRIANO da." ,~"
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A análise ocorreu de 19/12/19 a 26/12/19 em laboratório devidamente

credenciado, apresentando como resultado o valor de 0,08 ppm. Comparando

se o valor encontrado com o limite de tolerância estabelecido na NR-15, que é

de 1,6 ppm, conclui-se que a concentração de formol encontrada não

ultrapassou o limite de tolerância.

Entretanto. é importante ressaltar que essa foi uma avaliação pontual. A

quantidade de formol utilizada em cada corpo varia, por isso a exposição do

trabalhador ao formol também pode variar. Ou seja, mesmo que nessa

amostragem o resultado tenha indicado que não há exposição acima do

tolerável, os empregados devem sempre utilizar o exaustor como Equipamento

de Proteção Coletiva - EPC e a máscara de proteção contra vapores orgânicos

como Equipamento de Proteção Individual - EPI a fim de evitar o contato e

minimizar a exposição a esse produto.

Brasília, 27 de novembro de 2019

}eisoll Batista da Sillia
Eng'. Cflil. de Sel'Jlill\' do labl!ll'

CREA·!)F 22.855/D
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Jeison Batista da Silva
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RELATÓRIO DE ENSAIOS
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r-- -

DetalI'lM: amastra(a) omabeda(s) :

N" da AInoar.I :

ID da amo5tr.lI :

581908814.001

Q55467818

Ar atmosférico coletado para fins de HO

TSIGElDNPH

Amostrado por ;

0Za da amoslta :

Ciente

05/1212019

--------------------------------------------~/

LQ

Laboratorio Orgânico

Fonnaldeido

-- ACG!H

201!tTWA

ACG1H

2019: STEL

NR1S

Volume coletado

FormaIdeido

60,00 L

0,0001 rrog 0.10 - TETO 2.3

,",Im'

0.0001 mg 0,08 ppm 0.1 ppm O.3ppm TETO 1,6

"""'

Os Limites de TOIerencia são l:Dlocados apenas para
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O objetivo deste adendo é relatar a conclusão sobre a exposição ao

formal na atividade de formalização da clínica Prever Vida Serviços

Funerários LTDA (Funerária Santo Antônio). Segue conclusão:

O formol é uma substância quimica tóxica e corrosiva com suspeita de ser

carcinogênica. Apresenta riscos ao trabalhador quando inalada, ingerida e

quando entra em contato com a pele. É um produto muito utilizado por clinicas

especializadas no tratamento de corpos após a morte, sendo a substância

responsável pela desinfecção e conservação do corpo.

A legislação brasileira estabelece limites de exposição segura ao formoI

por meio da Norma Regulamentadora n" 15. Os Limites de Tolerância - LTs, são

estabelecidos no anexo 11, conforme o quadro parcial abaixo (quadro 1).

Quadro 1: quadro parcial com o limite de tolerância de exposição ao formol

Até 48 Grau de

AGENTES Valor
Absorção horas/semana insalubridade a

QUíMICOS teto
também ser considerado
p/pele ppm* mg/m3*' no caso de sua

caracterização
Fluortriclorometano 780 4370 médio
(freon 11)

Formaldeido (fOrmOI\ + 1,6 2,3 maximo
Fosfina (fosfamina) 0,23 0,3 máximo

Conforme citado pela legislação brasileira, evidencia-se a necessidade de

analisar quantitativamente a exposição do trabalhador ao risco quimico formol.

Para avaliar a exposição ao formol na clinica Prever Vida Serviços

Funerários LTDA utilizou-se o método NIOSH 2016 - HPLC - Cromatografia

Líquida de Alta Resolução com detector de UV, amostrador tubo de sílica gel

tratada com DNPH referência SKC 226-119, vazão de amostragem 0,03 a 1,5

Umin, volume de ar amostrado de 1L a 15L, tempo de amostragem TWA 8h e
cLiNICA DE MEDICINA E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO d si.\1iQ.

SRTVS QD 701 LOJA 26 TÉRREO ED. ASSIS CHATEAUBRIAND . ~(). \\,~~~.
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STEL 15 minutos, brancos de campo: 10% do numero de amostras e

condicionamento das amostras sob refrigeração.

A coleta da amostra de ar atmosférico ocorreu no dia 11112119, no período

da tarde, na sala de somatoconservação durante o tratamento de um corpo com

a técnica de formalização. O amostrador foi posicionado na ãrea de respiração

de um agente funerãrio (Figura 1 a 3).

Figura 01 - técnico preparado para

formolização

Figura 03 - número do amostrador

Figura 02 - técnico realizando a

formolização

No momento da coleta o exaustor estava ligado, as janelas estavam abertas

e o trabalhador estava utilizando os equipamentos de proteção indicados no

PPRA.

A análise ocorreu de 19112119 a 26112119 em laboratório devidamente

credenciado, apresentando como resultado o valor de 0,04 ppm. Comparando-
CÚNICA DE MEDICINA E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO "1 "

SRTVS QO 701 LOJA 26 TÉRREO EO. ASSIS CHATEAUBRIAND do. St1J~~o
TEL: (61) 3963-38851 (61 )3964-1116 1)O.t\S\.O. .60 \""

E-mail: comercial@sanomedicina.com. br JeiS01~ ... >0'.""" ,",,,,"'10
~.t, ~\l.&f)f 7.2··



PPRA
Programa de Prevenção de Riscos mbientais
PREVER VIDA SERViÇOS FUNERARIOS LTOA

27/1212019

se o valor encontrado com o limite de tolerância estabelecido na NR-15, que é

de 1,6 ppm, conclui-se que a concentração de formol encontrada não

ultrapassou o limite de tolerância.

Entretanto, é importante ressaltar que essa foi uma avaliação pontual. A

quantidade de formol utilizada em cada corpo varia, por isso a exposição do

trabalhador ao formol também pode variar. Ou seja, mesmo que nessa

amostragem o resultado tenha indicado que não há exposição acima do

tolerável, os empregados devem sempre utilizar o exaustor como Equipamento

de Proteção Coletiva - EPC e a máscara de proteção contra vapores orgânicos

como Equipamento de Proteção Individual - EPI a fim de evitar o contato e

minimizar a exposição a esse produto.

Brasília, 27 de novembro de 2019

]eisOr/ Batista da Situa
Ent. Cf;il e4! segulônça do lratalM

CRlA·!)F 22,655/0

r-:/~~ ~ c...Z':.J?;,- CC-.J.... ~ -<-A:. <\.
Jeison Batista da Silva

. Responsãvel pelo PPRA
J CREA: 22855/DF

Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho

CLíNICA DE MEDICINA E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
SRTVS QD 701 LOJA 26 TÉRREO ED. ASSIS CHATEAUBRIAND

TEL: (61) 3963-38851 (61) 3964-1116
E-mail: comercial@sanomedicina.com.br
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RELATÓRIO DE ENSAIOS
581908813 RO
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561905813.001

055423466

Mntz da vnosno:
Tlpode_,

Iv atmosférico coletado para fins de HO

T$IGELONPH

Ciente

1111212019

}

LO ACGIH ACGIH NR1S

2019;TWA 2019:STEL

ubor.!ltorio Orgânico

Fonnaldeido

VoIl.WTIe coletado 60.00 L

Formatderdo 0.0(1)1 mo 0.06 mglm' TETO 2,3

"",...

FOlTl'llIkieido 0.0001 mg 0.04 ppm 0,1 ppm O,3ppm TETOU

,pm

~ tnsunoenta~ 81'1ÜSe.

ArnolWa.~ pcrim~ 1'IJC8tlIda.__o

~lIindanio~.

Litrate TETO.

LNR

.....
TSA

C

lmtede~.

Inf-nor 110 Limile de~;io.

Br.mco lH; campoBC

LO

Os Umites de Tolerância são colocados apenas par.a fins de referência. i: da responsabilidade do interessado a utilização dos Iimit~ apropriados â
finalidade da avafiaç6o.

R~oor \ebclrllltófio:Nbt:orWallKlo SGS extemO.

Realado oor b~tõriosl.lb<:ontmUldo fllltemD.

""u~ - CãlcuIo (la~ da raso~em~àt_ prWn6ria..

o. resl.lbcIos~ n8Sl1l re\aIõrio rehnm-5e exckIsi"4moI\\1! 01($)~$) tlf'lSaiaIdn

EslfI re13tóno não pode sot reproduzido de forma parcial, PTIente na in''''9~ .

..... Fim do Relalõrio ...

o presente documento é emitido pela Empresa sujeito as suas Condições Gerais de Serviços impressas no verso ou disponfveis mediante solicitação
ou acessiveis através do site http://www..sgs..com..terms_ancU::onditions.htm. Chama-se a atenção para as questões de limitação de respOnSabilidade.
indenização e jurisdição definidas neste doa.mento. O portador do presente documento é advertido de que as i"FtAlli8ÇÕeS nde contidas reftetem as
constataçOes da Empresa exclusivamente no momen1o de sua interVenção e dentro dos ~mites das InstnJções do Clien~. caso eJcista alguma. A
Empresa se responsabirlZa exdusivamente com seus Clientes e o presente doaJmenlo não desobriga as parteS de uma transaçao de exercerem seus
direitos e obrigações em conformidade com os docUmentos da transação. Qualquer altera~ !\Ao -autorizada. imitação ou falsificação do conleudo ou
da~ deste documento é c:onsiderada negai e os infratores poderio se1" pn:x::essacIo6 com o máximo rigor da lei.

Rua Siva Jan:im. 251 • Coenf1O sao 3emardo do Campo· S? 09715-(190 _.br..$gS.c:om

Mentero do Grupo SGS (SGS SA)



DETAlHES DO CLIENTE CONTRATANTE

RELATÓRIO DE ENSAIOS
SB1908813 RO

DETALHES DO LABORATORIO

MVC TRElNAMENTO E SEGURANCA 00

TRABALHO LIDA

SETOR SRTVS QUADRA 701

CONJUNTO L BLOCO

JEISON BAnSTA DA SILVA

3lendltnemo@sanomedicina.<:ombr

PROPOSTA 2019' 4281

,~-------------------------

Oiente Avafiedo: PREVER VIDA SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTOA

CNPJ: 13.390.17210001-60

CNC ".lote 09110111112 loja 004. Taguatinga· Brasiia - DF

CEP: 72.1 15-545

Barba,.. Prestes de Castro Souza

SGS do Brasi l TOA.

Rue: Sitva Jardim. 251 • C9Ilt1'O· CEP

09715-090

(55) 1'''125-3044

barbara.souza@sgS.com

15/0e2em1:1r't\'2019

191De.zernbl'tl/2019

26lDezembr0/2019

261Dezembr0f2019

1
' ~I

Assina em nome da

SGS do Stasll LTOA

Barbara Prestes de castro Souza
eRQ IV: 03213055

Gerente d. Laboratõrio

o presente documento é emitido pela Empresa sujeito 35 suas Condições Gerais de Serviços impressas no verso ou disponrveis mediante soliôtaçao
ou acesslveis através do site http://www.sgs.comIterms_arnCconditions.hlm. Chama-se a atenç:io para as questões de limitaç!o de responsabilidade.
indenização e jUlisdiçâo definidas neste documento. O portador do presente documento é advertido de que as informações nele contidas reflelem as
constatações da Empresa exduslvamenl~ no momento de sua intervençiio e dentro dos m,ites das instruç6es do Clie'nte. caso ~xista alguma. A
Empresa se responsabiliza exclusivamente com seus CClentes e o presente doaJmento não desobriga as partes de uma transação de exercerem seus
direitos e obrigaç6es em conformidade com os documentos da transação. Qualquer ahelCl~o não -autorizada. tmitaçao ou falsificaçào do conteúdo ou
da aparência deste documento é consid8fada ilegal e os Infrirtores poderio ser proc:ess.ados com o mâ)rimo rigor <la leI.
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Cemiterios Campo da Esperança
Plano de Assistência Cemiterial: um conforto a mais para quem está de luto

A dor da perda de uma pessoa querida é inevitável, mas podemos ajudar a
sua família a diminuir a preocupação com os preparativos e com as

despesas do sepultamento.
Adquira o Plano de Assistência Cemiterial e garanta o conforto de quem fica durante o período de luto.

Desde 2002 te ajudando a tornar mais simples os momentos mais difíceis.

FALE CONOSCO

AssistêncilCemiterial

Sem taxas egastos adicionais no momento que você mais preciso.

A PERDA DE UMA PESSOA QUERIDA É SEMPRE MUITO DIFíCIL. MESMO DIANTE DA DOR, É PRECISO

TOMAR ALGUMAS DECISÕES E LIDAR COM DESPESAS AO ORGANIZAR A DESPEDIDA. PARA

DIMINUIR AS PREOCUPAÇÕES DE QUEM ESTÁ DE LUTO, CRIAMOS O PLANO DE ASSISTÊNCIA



CEMITERIAL. DEIXE QUE A NOSSA EQUIPE CUIDE DE TUDO PARA QUE VOCÊ POSSA CONFORTAR E

RECEBER O CARINHO DE QUEM ESTÁ PRÓXIMO.

Nossa missão é levar um pouco de tranquilidade e segurança para o momento da
despedida.

Atendimento humanizado e cobertura completa do funeral, sem custos surpresa. Planeje um futuro sem dificuldades para

a sua faml1ia e adquira o Plano de Assistência éemireria!.

Assistência Cemiterial:

Assistência Cemiteriallndividual:

- Todos os serviços da Assistência Cemiterial para o titular ou um familiar direto do contratante;

- Sem limite de idade;

- Sem taxas extras para sepultamento;

- Serviços de limpeza, paisagismo e jardinagem, já inclusos;

- A partir de R$61,68 mensais cartão de crédito/débito ou boleto bancário.

FALE CONOSCO

Depoimentos



"Aderi ao plano de assistência cemiterial anos atrás após ver as complicações sofridas pelos meus primos na

partida de uma tia. Além da dor, ter de suportar todos os gastos e burocracias me pareceu devastador.

Quando foi a vez da minha querida mãe, os funcionários do Campo da Esperança tomaram conta de tudo para

mim. Foi um alívio para mim não ter que pagar pelo sepultamento, pela capela onde foi velada e pela

exumação. Pude tomar conta de estar junto dos meus outros parentes que ficaram. Sou muito grata à equipe

Campo da Esperança"

Célia Maria:
Cliente

"O plano de assistência cemiterial, além de barato, cobriu, de fato, todas as despesas do enterro do meu pai.

Além disso, temos o jazigo dele bem guardado e mantido, num local agradável de se visitar e prestar as

homenagens que ele merece".

•, Paulo loyola
Cliente

Imagine garantir o conforto de sua família em um dos momentos mais
difíceis, em meio a tantas decisões a serem tomadas? Conheça o Plano de

Assistência Cemiterial Campo da Esperança

<

. ~':""
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~.... ~.- ' "-~
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COBERTURA

>

Titular do contrato e parentes diretos do segurado. sem limite de idade.

SEPULTAMENTO

Todas as despesas inclusas

VELÓRIO

Salas climatizadas com dois ambientes, um para a recepção e outro para o velório

ESTRUTURA E MANUTENÇÃO

Conservação e reposição de placas. plaqueta e castiçal em caso de dano ou furto.

EXUMAÇÃO

Materiais e mão-de·obra inclusos

Gt!."íi pY.S
Cj>tJ~l9 l~~~

~O~~~



Perguntas frequentes

- Quem é coberto pelo plano de Assistência Cemiterial do Campo da Esperança? O

o contratante ou qualquer parente direto é coberto pelo Plano de Assistência Cemiterial.

+ Posso fazer adesão ao plano sem ter adquirido jazigo com a campo da esperança? O

+ O que os plano cobre? O

+ O plano tem carência? ()

+ O plano tem taxa de adesão? ()

+Posso incluir um pet como conveniado? O

+ Quais as formas de pagamento? O

+ Quais os documentos necessários para adesão? O

+ Posso recontratar o serviço a qualquer tempo? O

Contrate nossos planos. Receba nosso contato:
19 (61) 99161-0584

(https://api.whatsapp.com/send?
phone::5561991610584&text::Gostaria%20de%20saber%20mais%2Osobr

\. (61) 3245-7841
(tel:61-32457841)

9 Área especial para cemitério - Asa Sul - Brasília
(tel:(061)%203346-0566%20)

Visualizar mapa ampliado

ST. SUDOESTÉ~'-,"v_'_"_'_ T J-<o~ E

EspiaI
TRECHO 3

TRECHO 2 OCTOGONAL

ASA SUL:
a Cemiterio Campo

da Esperança

Campo da
Esperança Serviços

SHCS
CCE Coroa de Flores 24h
RS 149,00 Floricultur3_

SGAS 613

Pontão,

A NATUREZA
TRANSPIRA BEM-ESTAR

Garanta o descanso merecido dos seus sem passar por momentos de stress. Previna-se
de gastos e perturbações desnecessárias.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTiÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL

Subsecretaria de Assuntos Funerários
Diretoria de Fiscalização dos Serviços Funerários

Diretoria de Fiscalização e Execução da Concessão dos Cemitérios

106/11Data d~~ ..... __ ~••~ ............ ........ ............. L"'LU

FUNERÁIHAS PLACA MARCA MODELO ANO C.V,F NR DA CREDENCIAL

ANCHIETA
PYZ- G096 VW NOVA SAVEIRO 2017/20lH 17.19.113.31J.11 I 111158/21119

pA])·<511 VW Llpl DRANCA cOl4/2015 14.19.U3.3I1,(J2 0059/2019

AMPARO
POG 4241 I/CITROEN JUMPYIBRANCA 201 K/2019 lH.19.03.'29U.O I 01179/2019

PlJK 6539 FIM STRADAlPRATA 2014/2015 14.19.UJ.291l.l12 OURll/2U19

1l0A ESPERANÇA
PAD 1485 CI-IEVROLET MONTANA Ls 2014/2015 1·1.19,(J2.27H.112 111128/2019

1'130·7114 PELlGl10T EXPERT DUSINPK 201912019 19.19.U2.27~.U 1 OU27/2019

JJU-GI70 FIAT DOIlLO ADV 1.81 PRATA 201212012 12.19.09.J3~.0 1 IIIJ03/2019

BOM JESUS OZV-J281 CHEVROLET MONTANAlBRANCA 2014/2015 1-4.19.09.3211.111 IJUOJ/2019

PVV-87~9 VW SAVEIRO/PRATA 2015/2015 15.l9.12.33~.112 0002/2019

JKE-2391 FIAT FIORINO/BRANCA 201212011 12.19. J I.J57.0 1 OU~5/2UJ9

BOM PASTOR tCENTER PAX) PAK-0547 VW SAVElRO/BRANCA cOl512IJIG 15.19.II.J57.02 008612019

JJC-2GGG RENAULT MASTER/I3RANCA 201312IJI4 IJ.19.1L357.IJ3 OIJS7/2019

PAN 4799 RENAIJLT M!\STElW'nETA 2015120lG 15.19.11 1.192.112 11113J/21119

DOM SAMARITANO 1'1113-1 H18 TOVOTA COHOLLM'RETA 2017/2018 17.19.U 1.192.1)3 003412U19

PI3V· I777 TOVOTA COROLLAlI'RETA 20191201 'i 19.19.UI.I92,1I3 0092/21119

PBX-439~ PIJUGEOT EXPERT IlUSINPK 201W2019 19.19.111.192.114 I)fl9J/2019

BOM SENI-IOR(CIP) JEI·0211 VW SA VElRO/BRANCA 2013/2014 13.19.113.3Jl1.11 1 111178/21119

CAPITAL PAI]-3'171 RENAULT MASTERI DRANCA 2015/201G 15.19.11I.J4J.11 1 UU6l1f2U19

CAI'ITAL FILIAL PAD-507~ RENAULT MASTEIUJ3RANCA 21115/10IG 15.19.09.366.01 OOS912019

PAG-21167 FIAT FlORI NO FLEXI BRANCA 20151201; 15.19.1I~.3JJ.1I1 11024/2111.9
CATEIJIW"

VW SAVEIRO CONC[1PT 20lS/2019 U1123/2U191'131. - 384K 18.19.1I~.3JJ.1I2

CENTRAL DE BRASluA
PAY-1113 CI-IEVROLET 1vI0NTANA LS2n3RANCA 2017/2011 17.19.1I1.HIII.1I2 OU57/2U19

QIlIl-211~ CI-IEVROI.ET MONTA NA KGFUNEIlRANCA 20lG/2UIH 16.19.01.801.01 II11J5/2019

PQV-545B FIAT TORO/BRANCA 201 ó/20 17 16.19.0 I.HO 1.02 009-1/2019

CONGRESSO JEA-D220 VW SAVEIRO 1.6 CS/PRATA 20121201] 12.19.2lí.36J.O I 110J~/20 19

PAD-25S1 RENAIJLT IvIASTER FUR LIH2n'nATA 201511011; 15.19.26.J6J.U2 01139/21)19

1'804 41120 VW SAVEIRO PLANCAR 1BRANCA 201S/201B IH.19.01.0%.Ul 003U/2019

DfNÁMICA
1'1\1\-5254 CIIEVROLET MONTANA LS/ BRANCA 2U14/201; 14.19.01.0%.02 003112019

OVV-9079 RENAUJ.:r MASTEIU PRETA 2014/2015 1-I.I!J.lJ •. II96.lJ3 00J2/21119



PBL-6303 VW NOVA SAVEmo PLANCARI'1I3RANCA 2014/2015 18.19.0 1.096.0~ 0037/2019

JKG 4491 RENAULT MASTERIPRATA 2012/2012 12.19.01.346.01 0072/2019
D[STRITAL

PAZ - 4947 CHEVROLET MONTANAII3RANCA 2014/2015 14.19.111.346.02 008112019

PAD-1233 F[AT STRADAII3RANCA 2015/2015 I~. 19. 13.288.0 I 11114312019

FORTAl.EZA
.rKF~7592 FIAT DUCATO/CAROOIl3RANCA 2012/2013 12.19.13.288.112 004412019

1'131'·9197 PEUOEOT EXJ'ERT BUSINI'K 2019/2019 19.19.13.288.03 0045/2019

OZY -4572 VW NOVA SA VEIRO 2014/2015 14.\9.13.288.04 004612019

GAMA OVU-355 [ VW SA VEIRO/ PRATA 20[4/2015 14.19.02.287.01 0029/2019

MONTE CRISTO JJO 1088 FIAT STRADA!VERMEl.HA 20 [2/2013 12.19.09,191.0 I 0074/2019

PBI-8519 VW SA VEmo Pl.ANCAR /BRANCA 2018/2018 18.19.03.281.01 000412019

NAC[ONAL PBB-2668 VW NOVA SA VEmO/PIlATA 2017/2018 17.18.113.281.02 011115/2019

PAY-7096 VW SAVEmO/BRANCA 2017/2017 17.19.113.281.03 0006/2019

NOVA ALIANÇA
.IKG-8201 FIAT STRADA! BRANCA 2012/2013 12.19.12.262.01 1102512019

QKL-0574 FIAT SIRADA PLV FN / BRANCA 2017/2017 17.19.12.262.02 0026/21119

PAT-3ü95 FIAT SIRADA! PRATA 2016/2016 16.19.12.340.01 0019/2019

ORGANIZAÇÃO DE LUTO RENASCER
.IKI.-2542 VW NOVA SAVEIRO CS/PRATA 201l/2014 13.19. 12.3~0.1I2 0020/2019

PBP-9221 CHEVROLET MONTANA/PRATA 2019/2019 19.19.12.340-03 0021/2019

1'131· 8831 FIAT STRADA PLV/PRATA 2018/2018 18.19.12.340.04 01122/2019

PARAISO ETERNO
OVM-OI [7 RENAULT MASTERJ PRETA 2013/2014 13.19.26.367.01 01140/2019

JI'F-4433 FIAT SIRADA WORK1NG/ BRANCA 2013/2013 13.19.113.083.01 004112019

PAX MJLENruM
PAX·0641 vw NOVA SAVELRO RB MBVS 2017/2018 17. 19.0~.362.02 11062/2019

I'BI'·3127 VW SAVEIRO/BRANCA 201812018 18.19.0~.362.01 0068/20 19

J1X-4449 VW SA VEIROIPRATA 201112012 11.l9.04.362.1I1 009112019

PAX AMOR ETERNO JKK 7246 CHEVROLET MONTANAII3RANCA 2013/2013 13.19.09.299.111 01170/2019

PAX CI-m.lSTUS JKl9955 FIAT FIORINO Fl.EXI BRANCA 2012/2013 12.19.03.297.01 0075/2019

JKC-2727 VW SA VEmOI BRANCA 2012/20[3 12.19.15.291.01 0007/2019

PAZ DO RECANTO PAO-2129 CHEVROLEl' SIO/BRANCA 2015/20[6 15.19.15.291.02 0008/2019

PAF-8306 CHEVROLEl' MONTANA LS/BRANCA 2014/2015 14.19.15.291.03 00091201.9

PAE-3475 RENAULT MASTER/ BRANCA 2015/2016 15.19.22.341.01 0047/2019

PAE-3472 RENAULT MASTER/ BRANCA 201512016 1.5.19.06.342.01 005112019

PAE-3473 RENAUL'I' MASTER/BRANCA 2015/2016 15.19.ll6.355.02 0084/2019

PAE-3474 RENAUI.T MASTERI URANCA 2015/20[6 15.19.0 L357.0 I 0048/2019

PORTAL DO SOl. I'AE-3476 RENAULT MASTERJ BRANCA 201512016 15.19.26.365.0 I 0052/2019

PAE-3467 RENAULT MASTERlBRANCA 201512016 15.19.06.355.01 0049/2019

JKM·0836 CI-lliVROLET S[OIPRETA 2()1312013 13.19.07.352.01 0050/2019

PAD-2565 RENAULT MASTERIBRANCA 2015/20[6 15.19.06.342.02 0088/2019

PI3K-2269 CHEVROLET MONTANA DA VlNCl/BRANCA 2018/2018 18.J9.26.364.01 0053/2019

RENASCER JJC 9810 FIAT FIORINOIl3RANCA 201312013 13.19.04.361.01 0073/2019

PBF-3831 VW SA VEIROIl3RANCA 20[8/2019 18.19.04.36J.02 0083/2019

RENASCER EM PAZ 00U3992 HAFEI TOWNER I'ICKUP UF/ BRANCA 2011/2012 11.19.02.284.01 0076f2019



OVT·6769 FIAT STRADM'RATA 2014/2015 /4.19.02.28M2 009012019

SAN MATIIEU~
PAI-I-0277 VW SA \!EIROI BRANCA 2015/2016 15./9.01.345.02 01110/2019

REC2F20 PEUUEOT EXl'ERT BUSINI'K 2019/2020 19.19.01.345.03 009512019

OZM-3499 CI-IEVIWLET SI'IN 1.8/1lRANCA 2014/2014 14./9.U6.353.O/ 001212019
SANTA CASA JJU-1338 RENAULT MEGANE OT/BRA NCA 2012/2013 12.19.06.353.112 1111/3121119

FI-IY·8040 FIM DUCATO/BRANCA 201212013 12.19.06.353,03 110/4/211/9

SANTA PAZ
I'AF·7489 VW SA VEIRO CS/I'RETA 2015/2015 15./9.112.286,111 111163/21119

OVV·4255 RENAULT MASTER / PRETA 201<1I20/5 /4./9.112.286.112 111164/21119
SANTA LUZIA PBC 6841 VW ~A \!EIROn'RATA 2017/2018 17.19.fl6.279.01 OU69/211/9

JKF·0738 CIU!VROLET SIO/ PRETA 20/2/2013 12.19.U3.285.U4 IIUI8/2UI9

SANTO ANTONIO
JKG-G003 VW KOMBJI BRANCA 2012/2013 12,19.113.285.112 01l16/2UI9

JKO·6033 VW KOMBJlBRANCA 2012/2013 /2.19.113.285.113 OUI7/2019

JKF-0728 CIIEVROLET SIO/ PRATA 2012/2013 12./9.113.285.01 UOI5/20/9

SÃO SljBASTIÀO· NOVA VIDA OVS-4149 FIAT STRAJ)AI BRANCA 2014/2014 14.19.14.36U.II/ 01142/2019

SERI.LUZ
RBM9A31 FIAT STRADAIBRANCA 2020/2020 211.19./3.559.114 IIU97/2019

PAW·7375 CIIINROWT MONTANAlBRANCA 2017/2017 17.19.13.289.111 U06512UI9

PAX AMOll ETERNO JKM 0652 CIIEVROLET MANTANA BRANCA 20/3/2013 13.19.03.312.\11 UU71120 19

JIC 9810 FIAT FIORINO FLEXI BRANCA 2013/2013 13.09.03.312.U2 00%/2019

JIK-0516 CI-IEVROI.ET MONTANALS 201312013 13.19.113.313.IIJ 01154/21119

UNIVERSAL
OZY-5676 FIAT FlORI NO FLEXlIJRANCA 2014/2014 14.19.113.313,02 0055/2019
JOP-2031 VW SA VEIRO/PRETA 2013/2014 /3.19.03.313.03 11056/2019

PAZ·47·12 CI-IlWROLET MONTANM'RATA 201 '1/2015 14./9.03.313.04 11077/211 19

VERA CRUZ JKN 0679 CI-IEVROLET MONTANA/BEGE 2013/2014 13.19.115.324.111 111182/21119

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Estaçêo Rodoferroviária - Ala Central Norte - sala 10 - Bairro SAIN - CEP 70631-900 - DF

(61) 2104-4281/2104 -4282



~
~:, ~ ~,' ,I". ~) . I;>. '. I,; :-- ." lo; I~ \ N <.:

REGULAMENTO lNTERNO

Campo da Esperança Serviços Ltda., sociedade empresária de direito privado, estabelecida no Setor de Grandes
Áreas Sul (SGAS) 916, Área Especial de Cemitério, Administração de Necrópoles, Asa Sul, Brasilia DF, CEP:
70.390-150, Concessionária da Administração dos Cemitério Públicos do Distrito Federal, conforme Contrato de
Concessão nO 001/2002, finnado por esta empresa com o Governo do Distrito Federal, através de sua Secretaria de
Estado de Ação Social, inscrita no CNPJ sob o nO 04.864.402/0001-95, vem, no uso de suas atribuições legais previstas
no art. 37 do Decreto Distrital n" 20.502, de 16 de agosto de 1999, estabelecer o seguinte Regulamento Interno, que
vigorará nos cemitérios por ela administrados nos seguintes tennos:
Art. 10

- A administração e o funcionamento dos cemitérios do Distrito Federal administrados pela Campo da Esperança
Serviços lida., doravante chamada Campo da Esperança, obedecerão ao disposto neste Regulamento, sem prejuízo de outras
normas editadas pela Autoridade Competente, obrigando à sua observância todos que exerçam atividade nos ditos cemitérios,
aos cessionários de jazigos a qualquer título, temporário ou perpétuo, aos visitantes e a quaisquer outras pessoas que
entrarem nas necrópoles ora regulamentadas.
Art. 2" - Cabe exclusivamente ao Cessionário autorizar os sepultamentos, exumações e demais serviços em seu lote.
Art.. 3° .. Os sepultamentos realizados serão exclusivamente dos cessionários ou daqueles cujo sepultamento tenha o
cessionário expressamente autorizado.

Parágrafo Único - A autorização para sepultamento deverá ser assinada pelo cessionário. Em caso, de ausência
comprovada a autorização poderá ser emitida via telegrama. Em caso do falecimento do cessionário, a autorização
deverá ser assinada por aquele(s) de direito de acordo com o Direito das Sucessões vigente ã época do
sepultamento.

Art. 4° ~ Os sepultamentos somente serão realizados mediante:
I - Apresentação de via original da Guia de Sepuijamento e da Certidão de Óbito;
11- Prova de direito ao uso do jazigo e ao sepultamento, nos termos legais e contratuais;
111 - Pagamento das taxas respectivas, incluindo eventuais Taxas de Manutenção que, caso aplicáveis, se encontrem
em atraso;
IV - Autorização de Sepultamento válida.

Art. 50 ~ Os sepultamentos serão sempre individuais, excetuados os casos de gêmeos siameses, natimortos, juntos às mães
mortas no parto, e demais casos previstos em lei.
Art. 6" - Os sepultamentos serão realizados todos os dias da semana, das 06:00 às 20:00.

§ 1° ~ O horário do sepultamento deverá ser combinado com, no mínimo, três horas de antecedência com a
administração do cemitério, respeitando~se a disponibilidade de funcionários para o horário estipulado.
§ 2' - Aos sepultamentos realizados entre as orto horas (08:00) e as dezessete horas e trinta minutos(17:30), será
cobrada Tarifa de Sepultamento Diurno. Aos sepultamentos realizados entre as dezessete horas e trinta e um minutos
(17:31) e vinte horas (20:00), e entre as seis horas (06:00) e as sete horas e cínqüenta e nove minutos (07:59), será
cobrada Tarifa Adicional de Sepultamento Noturno.
§ 3' - Caso haja atraso na realização de sepultamento; não sendo este atraso imputável à Campo da Esperança, será
lícita a esta dar prioridade aos sepultamentos que se encontrem no horário previsto. Dessa forma, ficará o serviço em
atraso sujeito a disponibilidade de novos horários.

Art. 7° - Somente serão concedidos ou renovados títulos onerados sobre túmulos mediante aquiescência de todos os demais
herdeiros ou sucessores do sepultado no jazigo respectivo que estejam no mesmo nível de preferência hereditária do
solicitante do título.
Art. 8" - São de responsabilidade do Cessionário as despesas com a confecção e instalação de placas, plaquetas e castiçais.

§ 10
• Como forma de garantir a padronização da ornamentação dos lotes das áreas parques, somente serão aceitas

placas, plaquetas ou castiçais confeccionados em estrito respeito ao padrão estabelecido pela Portaria 12312008
CEAF/SEJUS.
§ 20

- Somente serão admitidos, no máximo, um castiçal e uma placa de mármore por lote nas áreas parque.
§ 3° - Artigos acima da quantidade estabelecida serão recolhidos, sem aviso prévio, pela administração do cemitério
pelo prazo de 30 (trinta) dias, após o qual serão descartados.
§ 4° - Nas ·plaquetas de bronze" em que constarem o nome do falecido deverá constar ainda as respectivas datas de
nascimento e falecimento. Não serão admitidos apelidos, pseudônimos ou alcunhas.
§ 5° - A colocação de fotos somente será admitida nos castiçais e, desde que suas dimensões não ultrapassem os
limites dos vidros laterais dos casticais.
§ 6° ~ Em caso de subtração da ornamentação do jazigo, a colocação de nova ornamentação dependerá da
apresentação de Boletim de Ocorréncia Policial.

Art. 9" - É vedada a ornamentação de campas e covas fora das especificações fixadas pela Campo da Esperança.
§ 1" - A ornamentação de sepulturas fora dos padrões aqui estabelecidos ensejará na retirada de objetos elou
desfazimento de obras por parte da Campo da Esperança, independentemente de aviso.
§ 2° ~ Nas áreas de covas e campas apenas será permitida a ornamentação nos estritos limites da sepultura, não
sendo admitidas alterações nas adjacências.
§ 3° • Todas as obras realizadas e adornos colocados fora dos limites da sepultura serão desfeitos ou retirados pela
Campo da Esperança, independentemente de aviso.
§ 4" - A Campo da Esperança guardará os objetos recolhidos pelo prazo de 30 (trinta) dias, após o qual poderá
descartá-los.
§ 5° - A devolução dos objetos retirados se dará mediante a apresentação da nota fiscal de compra do objeto.
§ 6" • As covas não poderão ostentar quaiquer amamentação, excetuada a afixação de cruz identificadora do iocal e
do falecido, nos padrões estabelecidos pela concessionária.
§ 7° - Não será admitida a ornamentação de campas através da colocação ou afixação de imagens religiosas,
estátuas, crucifixos etc., com alturas superiores a 40cm (quarenta centímetros).
§ 8° • Não é permitida a colocação ou afixação de bancos, cobertas, arcos, etc., nem será permitida a construção de
calçadas, pisos ou a colocação de quaisquer outros revestimentos às margens dos túmulos.

SGAS 916 - AEC - Administração Campo da Esperança - CEPo 70.390-150-Brasilia-DF Fone: (61) 3245-7841
Fax: (61) 3245-5792
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72.606.999/0001-Z8
MATRIZ

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA
CADASTRAL 30109/1994

NOME EMPRESARIAL

SAN MATHEUS SERVlCOS POSTUMOS LTDA I
'-lÍTU_L_°_OO_ES_T_AB_E_LE_Cl_M_E_NT_°_IN_OM_E_O_<_F_ANT_A_SIA_

l J I POMERTE I_AGENCIA FUNERARIA SAN MATHEUS

COOIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONôMiCA PRINCIPAl

96.03-3-04 - Serviços de funerárias

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ecoNàMlcAS SECUNDARIAS

Não informada

CODlGO E DESCRIÇÃO DA NAnJREZA JURlDlCA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

I
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ANEXO I • Tabela de Usos e Atividades· LUOS DF
uso PRESTAÇÃO DE SERViÇOS

w

"'""
~

CLASSifICAÇÃO CNAE

DENOMlNAÇÃO

'9'" OUTRAS ATMDAOES DE SERVIÇOS PESSOAIS

'9..0 outros atividades de serviços pessoais

196.01-7 Lavanderias. tintlxorics e toohei'os

9601-7/01 Lavanderias

9601·7/02 rnturorias

9601-7103
oolheWOs (aluguel e lavagem de roupas de como, meso e

bcnho. de uniformes de trcbalho e artigos relacionadosl

196.02-5 Cabeleireiros e outros ortvidades de Tretamento de beleza

9602-5/01 Cabeleireiros. manicure e pecflCU"e

9602-5102
AJividcdes de estefico e outros serviços de C'Jidcdos com o
belezo (depiloção. massogem. impezo de pele....J

196.03-3 Atividades funetáios e serviços relacionados

9603-3/01 GesTôo e manutenção de cemitérios

9603-..3/02 Serviços de aemoçôo

9603-3104 Serviços de funerârios

Atividades funerários e serviços relacionados nõo

96fJ3..:3/99
especificados anteriormente Iserviços de remaçóo, vendo
de tumbas - vide outros atividades citadas nas Notas
Expçicolivos do CNAEJ

196.09-2
Atividades de serviços pessoais não especificados
anteriormente

9609-2/02 Agências matrimoniais

9609-2/04
Explaraçõo de môquinas de serviços pessoais ocionadas
por moedo (fologrolia. bOi onça....)

9609~2/05 Atividades de sauna e banhos

9609-2/06 Serviços de tatuagem e colocação de piercing

9609-2/07 Alojamento de animais domésticos

9609-2/08 Higiene e embelezamento de animais

Outros atividades de serviços pessoais não especificados

9609-2/99
anteriormente {astrólogos. videntes. engraxates. mensagens
fonadas. gestõo de sanitários püblicos - vide outros
atividades citados nos Notas Expkativas do CNAEj

~

EXCfÇOfS:

1- Ficam permitidos os ottvidades (subclossesllistadcs
abaixo no Paranoéi e São Sebastião no UOS indicado 00

lodo'

4.520-0101
Serviços de manutenção e reparação mecânico de
veículos avtomotores - oficinas

4520-0/02
Serviços de lanternagem ou luniloia e pintura de veiculos
outornotOfes

4520-0103
Serviços de monulençõo e repOrOçáo e1etrica de veiculas
automotOfes - oficinas

4520-0/OA
Serviços de alinhamento e bolanceomento de veiculas
avtomotores - oficinas

4520-0/05
Ser'J1çDS de lavogem.lubrificaçõo e poimento de veículos
automotores

4520-0/06 5eMços de borrachcria poro veiculas automotores

45'],(X)107
Serviços de instalcçeo. manutenção e reparação de
acessórios pera veiculas autamotOtes

4520-0/08 Serviços de capotoia

4543-9100 Manutençõo e reparaçâo de motocicletas e motonetas

2- Ficcm Pfoibidas os atividades {subckmesl bfodos abaixo
no logo Norte no UOS indicado 00 lodo:

4520-0/01
Serviços de manutenção e reparação mecônico de
veiculos automotores - oficinas

4520-0/02
Serviços de lanternagem ou funiloria e pintura de veículos
automotores

4520-0/03
Serviços de monutenção e reparação elétrico de veiculos
automotores - oficinas

4520-0/0-4
Serviços de alinhamento e balanceamento de veiculas
outomotores - oficinos

NOTA 1: Ver- as exceçóes descritas no final desta tabela.
uso PRESTACÃO DE SERViÇOS fls. 19121
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MATHEUS SERVICOSPROCURAÇÃO bastante .que faz SAN

POSTUMOS LTOA ME, na forma abaixo:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

90 OFíqo DE NOTAS E PROTESTO
DE TITULOS DO GAMA- DF

QI7,lole 500, Loja Térrea - Setor Industrial· Gama I DF - CEP 72445-070
Telefone: (61) 3385.20271 www.90flclogama.com.brI90ficlogama@gmaILcom
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S A I B A M quantos este público instrumento de procuraçao virem que, t:
aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um (30/0412021). nesta Cidade do Gama. Distrito Federal, t;
neste Serviço Notarial, perante mim. Escrevente Autonzado, cempareceu cemo Outorgante SAN MATHEUS t,
SERVICOS POSTUMOS LTOA ME, sociedade empresária limitada. com sede na Quadra CL 102. Bloco B. Lojas 10 e .
14. Asa Norte. na cidade de Brasilia, Distrito Federal. e Inscnta no CNPJ/MF sob O n° 72.606.999/0001-28 e na Junta .:
Comercial do Distrito Federal sob o NIRE nO 5320071873-1. cem sua úllima alteraçao contratual registrada sob n° h
1295244. em data de 31.07.2019. na mesma Junta, neste ato representada por seu administrador OSMAR FEITOSA'::
DO NASCIMENTO. brasileiro. declara-se solteiro, maior. declara não conviver em União estável. empresário. e-mai!:' '
nascimentosm01@hotrnail.cem, filho de Diodete Raimundo do Nascimento e Emilia Feitosa do Nascimento portador da
Carteira NaCional de Habllllação n° 014D9781806-DETRAN/DF (em que consta a CI nO 704.723-SESP/DF) e inscrito no .
CPFIMF sob o nO 184.680.551-15, residente e domiciliado na Quadra 05, Casa 39. Seror Leste. Gama, Distrito Federal,
cUJo(S) instrumento(s) fica(m) aquI arqulvado(s). o(a)(s) presente(s). em conformidade com os documentos que me' •
foram apresentados. maior(es) e capaz(es), reconhecldo(a)(s) e identificado(a)(s) como o(a)(s) própno(a)(s) por mim, {
Escrevente Autonzado, do que dou fé. E pela Outorgante me foi dito que, por este instrumento público. nomeia e
constitui seu bastante procurador PERICLES WILKER TAVARES DOURADO, brasileiro casado, empresário, e-mail: <
pericles.dourado@gmall com. filho de Caetano Lopo Dourado e Irene Tavares Dourado. portador da Cane".. Nacional
de Habilitação nO 02220038565-DETRAN/DF (em que consta a CI nO 2.091.813-SSP/DFj e Insc o no CPFIMF sob 0(:·'
nO 716.152.921.72. r2S!CZ~e e dcrr.L:I!!::dc ~c:: CR.I G~. CaSá 22, Resloenciai Santos Dumant. 5a ta Maria. Distrito ~;~

Federal (por declaração), a quem confere amplos e gerais poderes para representar ativa e passivamente a Outorgante JÇ
perante Repartições Públicas Federais, Estaduais, do DIstrito Federal. Municipais, Governo do Distnto Federal, seus '.r
Departamentos e Secretarias, InclUSive perante a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania - SEJUS ,"'
Administrações Regionais, pessoas fisicas e juridicas de direito publico ou privado, sociedades de economia mista,
entidades autarquicas e paraestatais em geral. Receita Federal do Brasil-RFB, Agência de Fiscalização do Distrito
Federal-AGEFIS, Juntas Comerciais, INSS, Ministérios, DelegaCias RegionaiS do Trabalho. Cartórios de Notas e
Protes o de Titulos, sindicatos, comércio e indústria em geral. PoliCia CiVil e Militar, Conselhos Regio ais e Federais de
fiscalização de exerclclo de profissões regulamentadas. SERASA. EQUIFAX, SPC. Banco Central do Brasil. instituições
financeiras, bancos e estabelecimentos de crédito em geral, ,nclus,ve perante o Banco do BraSil SfA, Banco Bradesco
S/A, Bance Santander S/A e onde mais com esta se apresentar e for necessário, requerer. alegar e assinar o que for
preciso. juntar, apresentar e retIrar documentos, apresentar e assinar Quaisquer guias, requerer certidões. alvarás
dIversos e demais autorízações, abrir, acompanhar e dar andamento a processos pedir VIstas, cumpnr exigências. '"
tomar cléncia de despachos, pagar e/ou receber importáncias. seja a que liIulo for, dar e aceitar reCibos e qullações.
firmar carta de anuência cencedendo qUltaçao, retirar elou cancelar titulos protestados. comprar e vender mercadorias.
do ramo de atIVidade explorado pela Outorgante, assinar documentos fiscaiS e faturas admitir e/ou dispensar .~
empregados. assinar e/ou dar baixa em carteiras de trabalho, fixar ordenados e atribUlçOes, promover e efetuar>..
anotações em carteiras de trabalho e previdênCia SOCial, nomear prepostos para atuar Junto as Delegacias Regionais do "
Trabalho elou Varas da Justiça do Trabalho, abrir, movimentar por qualquer meio elou liquidar contas correntes, emitir, I·

requerer, descontar e assinar cheques, venficar saldos. fazer depósitos e retiradas, soliCitar extratos de contas e talOes;:, .
de cheques. reconhecer e/ou contestar saldos, bloquear e/ou desbloquear cartões, alterar elou regislrar senhas,".
inclUSive senha para auto-atendimento, assinar contratos, distratos e aditiVOS contratuais de prestação de serviço, .:,
ajustar cláusulas e cendições, centratar convêniOS e/ou serviços, celebrar contratos, ajustando clausulas. termos e'
condições, requerer, alegar e assinar o que for preciso, preencher fichas, formulãrios e cadastros, prestar declarações e I'

informações, apresentar e juntar documentos, participar de concorrências públicas elou particulares, licitações, tomadas~
de preços, convites, leilões, pregões e concursos, retirar editais, participar de aberturas de licitações, acordar, P:F
concordar, discordar, Interpor recursos, prestar declarações e Informações, constitUIr quando oportuna. advogad~s~...;
devidamente inscritos na Ordem dos Advogadas do Brasil, com os poderes da cláusula ad judicia e o~ mais ,..
necessários perante qualquer Instância, Foro ou Tribunal, em Juizo ou fora dele e, enfim, praticar os demaIS atos _ o;

necessários aos fins deste mandato. OCA) representante da outorganle declara que certificou o{a) oUlor9ado(a) de todas
as clãusulas, termos e condições do contrato SOCial, alteraçOes contratuais e/ou ato constitutivo doCa) mandante, ~-I
SENDO VEDADO O SUBSTABELECIMENTO. A parte SAN MATHEUS SERVICOS POSTUMOS LTDA ME, na forma .. i.,

'~ como vem representada, declara, sob as penas da lei, que (a) o beneficiário final - a pessoa natural que, em ultIma' '"
inst~ncla, de forma direta ou indireta possui, controla ou influenCia significativamente a entidade, ou em nome da qual oi
uma transaçao é conduzida - é OSMAR FEITOSA DO NASCIMENTO. (b) NÃO há participante da pessoa jurldlca que
seja ou tenha sido nos ultimas cinco anos pessoa politicamente exposta (PEP), nos termos da Resolução n° 2912017 do .

l
I .
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COAF; (c) NÃO SER pessoa envolvida. investigada ou acusada de terrorismo (ou seu financiament~l elou sancionadas
pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. na forma prevista no artigo 4° da Resolução nO 3112019 do COAF; (d)
NÃO SER "pessoa obrigada" perante o Governo Federal, com relação a procedimentos de comunicação de operações
financeiras. nos termos do art. 9° da Lei g 613198. cujo conteúdo foi disponibilizado no cartório. OIs) nome(s), dados do
procurador e os elementos relativos ao objeto do presente instrumento foram fornecidos e conferidos pela
Outorgante. que por eles se responsabiliza. E assim o disse(ram) e outorgou(araml, do que dou fé, pediu(ram)-me e
Ihe(s) lavrei este instrumento público que, feito e Ihe(s) sendo lido em voz alta, achou(aram) conforme. outorgou(araml. "
aceitou(aram) e assina(m}. dispensando-se a presença e assinatura de testemunhas instrumentárias nos' termos do que
dispõe o Código Civil em vigor. Eu Paulo WiJliam Araújo da Silva. Escrevente Autorizado, lavrei. conferi, li e encerro o ~
presente ato. colhendo as assinaturas. Eu. WeJlington de Oliveira Amaral, Tabelião Substituto, dou. fé e assino.
Emolumentos recolhidos no valor de RS 43.00 e correio no valor de RS 14,75, conforme GR. 00137779. Nesse valor,
estào incluldos emolumentos cartorários e repasse para Fundo de Compensação do Registrador Civil do DF (percentual il
7%). Incide sobre o valor total do serviço ISS (aliquota de 5%). (aa) WELLlNGTON DE OLIVEIRA AMARAL. OSMAR t
FEITOSA DO NASCIMENTO. Nada mais. Trasladada em seguida, Eu, Paulo WiJliam Araújo da Silva, Escrevente (;
Autorizado. dou fé e assino em público e raso.
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017, lote 500, loja Térreil· Setor Industrial- Gama' DF - CEP 12445..(170
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• Min;stério da Indúslria, Comê,cio Exterlo< a Sennços N"
..

secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa • JCDF - SEDEDepartamento de Registro Empresarial e Integração
~

= SEOE -JCDF

,-
1111111111111111111111111111NtRE (da sede ou filiei. quando a COdlQo da Karureza ~ de MalJlcuIa do Agente ,=, -

sede for" em outra UF) J_~ Auxiliar do Comérào ~

~ 19/128.198-1
53200718731 2062 =,

-
ILMO(A). SR,(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Distrito Federal
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9! AlTERACÃO CONTRATUAL DE:
SAN MATHEUS SERVICOS POSTUMOS LTOA ME

"CONSOUOAOO"

OSMAR FEITOSA 00 NASCIMENTO- brasileiro, solteiro,
empresário, natural de Arco· Verde - PE., nascido aos
08.11.1962, filho de Oiodete Raimundo do Nascimento e de
Emilia Feitosa do Nascimento, portador Carteira de Identidade nº
704.723 expedida pela SSP/DF em 22/08/2012 e CPF nº
184.680.551-15, residente e domiciliado a Quadra 05 Lote 39
Setor Leste Gama /OF CEP: 72.450-050 e

RAIMUNOA MAGALHAES LOPES- brasileira, Vluva, empresana,
natural de 5anta Quitéria - CE, nascida aos 08.06.1952, filha de
Francisco Ferreira Magalhães e de Luiza Ferreira de Souza}
portadora da CI. Nº 335.613, expedida pela 55P/OF em
09/01/1974 e CPF nº 113.460.781-49, residente e domiciliada a
Quadra 05 Lote 39 Setor Leste - Gama - DF, CEP:72.450-050.

Únicos sócios da empresa SAN MATHEUS SERViÇOS POSTUMOS LTOA ME, com sede
e foro à 5HC/NORTE CL Q 102 Bloco B Loja 52 Térreo Asa Norte - Brasília- DF.,CEP:
70.722-520., registrada na Junta Comercial do Distrito Federal sob nO 53200718731
por despacho de 04.10.1994 e CNPi": ?2.6à6,999/0001-28, resolvem de comum
acordo e na melhor forma de direito promoverem uma alteração contratual e
consolidar O contrato social mediante as cláusulas e condições seguintes:

cLÁUSULA PRIMEIRA - A empresa terá sua sede á SHC/NORTE CL Q 102 Bloco B Loja
10 e 14 Térreo, Asa Norte - Brasília- DF.,CEP: 70.722-520

CLAUSULA SEGUNDA - Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas que não
colidirem com as da presente alteração contratual.

CLAUSULA TERCEIRA - Os sócios ratificam todas as cláusulas e condições contratuais
não modificadas pela presente Alteração e procedendo-se a correspondente Alteração
Contratual o Contrato Social consolidado, passa a ter a seguinte redação;

" Consolidação Do Contrato Social, que passa a ter a seguinte redação"

CLAUSULA PRIMEIRA - A Sociedade gira sob a denominação Social de: SAN MATHEUS
SERViÇOS POSTUMOS LTDA ME, cujo Título do estabelecimento é "5AN MATHEUS
FUNERARIA" com sede à 5HC/NORTE CL Quadra 102 Bloco B Loja 10 e 14 - Térreo,
Brasília -DF CEP: 70.722-520, podendo abrir filiais em qualquer parte do território
mediante alterações Contratuais.

CLAUSULA SEGUNDA - A sociedade iniciou suas atividades em 13/10/1994 e seu prazo
de duração é por tempo indeterminado elegendo o Fórum de Brasília - DF, para a
solução de possíveis dúvidas, contestações ou casos omissos no presente.
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CLAUSULA TERCEIRA - O Objeto Soci~1 - Prestação de Serviços Funerários e
cerimoniais.

CLAUSULA QUARTA - O Capital Social continua R$ SO.OOO,OO (cinquenta mil reais)
dividido em 50.000 {cinquenta mil} cotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente
Integralizadas neste ato em Moeda do País e assim distribuídas entre os sócios das
seguinte forma:

Sócio quotista % N" decotas Participação Total
em reais (R$)

OSMAR FEITOSA DO NASCIMENTO 90 45.000 45.000,00
RAIMUNDA MAGALHAES LOPES 10 5.00 5.000,00
Total 100 50.000 50.000,00

CLAUSULA QUINTA - O uso da Denominação Social, Gerência e a Administração da
Sociedade cabe ao Sócio OSMAR FEITOSA DO NASCIMENTO, ficando - lhe vedado o
uso da mesma em negócios estranhos aos fins objetivos da Sociedade, tais como Avais,
Fianças, Endossos, Abonos e outros Atos semelhantes e podendo ainda Constituir
procuradores para representar a Sociedade com poderes específicos.

CLAUSULA SEXTA - O Administrador fará uma retirada mensalmente a Titulo de pró
Labore, que será levado a Débito da Conta de Resultado na Sociedade.

CLAUSULA SETIMA - A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas
responde solidariamente pela Integralização do Capital Social.

CLAUSULA OITAVA - Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro de cada
ano, o administrador prestará contas de sua administração, procedendo à elaboração
do Inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado econômico,
cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou prejuízos apurados na
proporção de suas cotas de capital social

CLAUSULA NONA- nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os
sódos deliberarão sobre as contas e designarão administrador Quando for o caso.

CLAUSULA DECIMA - O administrador declara sob as penas da lei, que não está
impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede ainda
que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crimes falimentar, de
prevaricação. peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência,
contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - Falecendo' ou sendo interditado qualquer dos sócios,
a sociedade continuará com seus herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou
inexistindo interesse, apurar-se ão os haveres em balanço geral, que se levantará,
conforme entendimento vigente.
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BRASíLIA - DF 24 de Julho de 2019.

SAN MATHEUS SERVICOS POSTUMOS LTDA ME

o exercício e o

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em via
única.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- Fica eleito o foro de Brasília para
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.
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Certidão Simplificada

Prazo de Duração

Função

SÓCIO f
ADMINISTRADOR

SOCIO

INDETERMINADO
MICRO EMPRESA
(Lei Complementar

n0123f06)

Microempresa ou
Empresa de Pequeno

Porte

I

l

Térm. Mandato Participação

xxxxxxx RS 45.000,00

Número: 1295244

--""XXXXX RS 5.000.00

Situação: ATIVA

I

ALTERACAO

ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

5isterna'Nácíonalde:"flegfStro de Empçesas M€rcantil- 5IN~EM
Gov~,n'odo Qistrito F.éd~ráL .. . .. .
,,secretaria de. Esta,do (ia'F""enda do. Distritq federal
Jüntã Comercial, Industnare'5elViços do lJistnto Federál

002

2244

2211

Ato

Evento(s)

Brasília, 29 de Abril de 2021 17:49

Capital Social: R$ 50.000,00
CINQUENTA MIL REAIS

Capital Integralizado: R$ 50.000,00

CINQUENTA MIL REAIS

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

Último Arquivamento: 31/07/2019

Objeto Social:

PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS E CERIMONIAIS

Status: XXXXXXXX

Nome Empresarial: SAN MATHEUS SERVICOS POSTUMOS LTDA ME

Natureza Jurídica' SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Endereço Completo:
QUADRA SHC/NORTE CL QUADRA 102 BLOCO B LOJA 10 E 14 S/N TERREO - BAIRRO ASA NORTE CEP 70722-520
BRASILlNDF

Número de Identificação do CNPJ Data de Arquivamento do Ato Data de Inicio de Atividade
Registro de Empresas - NIRE Constitutivo

5320071873-1 72.606.999/0001·28 04/10/1994 13/10/1994

Soclo{s)/Admlnlstrador(es)

CPF/NIRE Nome

184.680.551-15 OSMAR FEITOSA DO NASCIMENTO

113.460.781-49 RAIMUNDA MAGALHAES LOPES

NADA MAIS#

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

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL e certificada
digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISDF (htlp:/ljucis.df.gov.br) e clique em validar
certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nO C210000218768 e visualize a certidão)
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