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SOBRE
O SEAC
O Sindicato das Empresas de Asseio, Conservação e Serviços Terceirizados do Estado de Santa Catarina, representa as empresas prestadoras de
serviços terceirizáveis, na defesa dos interesses coletivos.
O SEAC-SC é formado por uma diretoria eleita a cada quatro anos, oficialmente composta pelo presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro.
O Conselho Fiscal conta com três membros titulares e número igual de
suplentes. Quatro regiões são representadas com delegados regionais.
Todos são convidados a participar das Assembleias que ocorrem em conjunto com o SEAC-SC na sede dos sindicatos semanalmente.
DIRETORIA
PRESIDENTE: Avelino Lombardi
VICE: José Altair Back
TESOUREIRO: Ben-Hur Cassius Margarida
SECRETÁRIO: Luiz Andrey Bordin
SUPLENTES: Ivan Zanardo e Valmir Motta
CONSELHO FISCAL: Francisco Lopes de Aguiar,
Pedro Paulo C. de Souza e Dilmo Wanderley Berger
SUPLENTE: Valmir Motta
DELEGADOS REGIONAIS
Norte: Ronaldo Benkendorf
Vale do Itajaí: Avelino Lombardi
Sul: José Altair Back
Oeste: Ivan Zanardo
REPRESENTANTES JUNTO À FEBRAC
Titular: Avelino Lombardi
Suplente: José Altair Back
COLABORADORES
Evandro Fortunato Linhares - Executivo
Onara Freire
Fabrícia Amorim
Apoliana Lima

PALAVRAS
DO PRESIDENTE
Nossa força está na união! O Sindicato das Empresas de
Asseio, Conservação e Serviços Terceirizados de Santa Catarina tem como missão representar as empresas
catarinenses e buscar a solução mais adequada para os
problemas relacionados ao setor de limpeza e terceirização de serviços em
nosso estado. Os sindicatos patronais são importantes agentes da mudança,
com a missão de unir a sociedade organizada, em prol de uma representação forte e de um governo que atenda às reais demandas dos cidadãos.
Não temos dúvida de que, a cada ano
que passa, o setor de serviços ganha
mais destaque na geração de empregos, sendo fundamental para contribuir com um país e um estado melhor. As empresas representadas pelo
SEAC-SC possuem papel fundamental na vida de mais de 80 mil famílias
em SC. A cada novo posto de serviço
criado é também gerada a oportunidade de um futuro melhor, para mais
um catarinense assalariado. Nosso
mercado e mão de obra qualificada
são motivos de orgulho, e referência
para o setor em todo país.

Não temos dúvida
de que, a cada ano
que passa, o setor
de serviços ganha
mais destaque
na geração de
empregos, sendo
fundamental para
contribuir com um
país e um estado
melhor.

Em 2019 atuamos de forma assertiva
nas principais demandas dos empresariado. Junto à Federação Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços
de Limpeza e Conservação, participamos da Comissão de Trabalho da Reforma Tributária, contribuindo com os debates realizados na capital federal.
O grupo discutiu Propostas de Emenda à Constituição que, se aprovadas,
beneficiarão toda sociedade com a simplificação de impostos e diminuição
da burocracia.

Em parceria com o ICAEPS, buscamos fortalecer ainda mais nossa mão de
obra, oferecendo cursos, palestras e promovendo o lançamento de publicações que enriquecem o conhecimento dos profissionais que atuam nas
associadas. Em destaque, os cinco módulos presenciais que tratam de diferentes áreas do setor, como Sistemas de Limpeza, Tratamentos de Pisos,
entre outros.
Lançamos ainda um projeto inovador que se tornará referência nacional nos
próximos anos. O Serviços Sustentáveis movimentou as empresas em quatro pilares da sustentabilidade: econômico, ambiental, social e cultural. Os
projetos que apresentaram resultados efetivos, desenvolvendo ações com a
missão de transformar Santa Catarina em um estado ainda melhor, receberam o Selo Serviços Sustentáveis 2019/2020 – Boas práticas.
Neste relatório apresentaremos as principais atividades desenvolvidas durante o ano, assim como os números que moveram o sindicato. Desejamos
uma boa leitura a todos!

AVELINO LOMBARDI

LIVRO
ENGENHARIA
DA LIMPEZA
Um dos projetos inovadores de 2019 foi
o lançamento, em parceria com o consultor Osmar Viviani, do livro Engenharia
da Limpeza. Com patrocínio do ICAEPS e
apoio do SEAC-SC, a obra foi apresentada durante a Higiexpo, em São Paulo, no
mês de agosto.
O stand da Federação Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços de Limpeza e Conservação sediou o lançamento
que contou com a participação das diretorias do ICAEPS, SEAC-SC, Sindesp-SC,
Febrac, Cebrasse e autoridades do setor.
O presidente do SEAC-SC, Avelino Lombardi, esteve presente no evento e parabenizou os autores
pela excelente obra.

COMO ADQUIRIR
Para adquirir o livro, basta
entrar em contato com
o ICAEPS pelo e-mail:
financeiro@icaeps.com.br

CAPACITAÇÃO
PROFISSIONAL
Na busca pelo fortalecimento do setor e melhor capacitação dos profissionais que atuam nas áreas de asseio, conservação, segurança privada e
serviços terceirizados, o ICAEPS promove cursos presenciais, em parceria
com o SEAC-SC.
Em 2019, foram cinco módulos ministrados na sede do Sindicato, em Florianópolis, pelo consultor Osmar Viviani, além de um completo curso virtual que explora a nova plataforma disponível no site do ICAEPS.

15 DE MARÇO - MÓDULO I
DIMENSIONAMENTO DE MÃO DE OBRA
O treinamento demonstrou como obter uma alta
performance em vendas de serviços para o profissional que deseja estar apto a fazer parte de departamentos comerciais e operacionais. Foi repassado
aos participantes, como formatar as propostas de
forma profissional, além de dar dicas de como agir
quando o cliente estiver focado apenas no preço final do serviço.
10 DE MAIO - MÓDULO II
SISTEMAS DE LIMPEZA
Estiveram em debate, a qualidade na prestação de
serviços, economia e segurança operacional, manuseio de diluições de produtos e uso de EPIs. Também
foram especificadas informações para o melhor desempenho operacional, fazendo com que os processos sejam realizados de acordo com as diretrizes da
empresa e para que os colaboradores estejam aptos
a exercer as atividades com mais eficiência.

12 DE JULHO - MÓDULO III
LIMPEZA HOSPITALAR
Apresentou-se uma atualização e aprimoramento
sobre técnicas na área de higienização dos estabelecimentos de saúde. A proposta do treinamento
técnico é de evidenciar estudos que discutam a problemática da contaminação do ambiente como determinante na disseminação de agentes infecciosos
nos serviços de saúde.
13 DE SETEMBRO - MÓDULO IV
TRATAMENTO DE PISOS
Treinamento focado em informar sobre procedimentos de limpeza e conservação e demonstrar estudos com relação a cor, rugosidade superficial e a
porosidade. Durante o curso foi destacada a importância da economia de escala nos tratamentos de
pisos, não vislumbrando somente o custo dos produtos, mas também a durabilidade do tratamento e
a facilidade da manutenção.
8 DE NOVEMBRO - MÓDULO V
MERCADOS DIFERENCIADOS
Foram abordadas temáticas sobre produtividade,
controle de qualidade na prestação dos serviços e a
importância de um ambiente positivo nas organizações para o crescimento do sucesso operacional. Os
fatores que denotam o sucesso de uma organização
são frutos de uma equipe altamente qualificada, formada por gestores e supervisores com experiência
para desenvolver e implementar soluções em cuidados patrimoniais que aumentem a produtividade.

JOVEM
PROFISSIONAL
Principal projeto voltado aos que desejam ingressar no mundo do trabalho, o
Jovem Profissional foi lançado oficialmente em 2018 e já capacitou milhares
de pessoas em Santa Catarina nos últimos dois anos. O projeto é do ICAEPS,
patrocinado pelo SEAC-SC.
O mote do Jovem Profissional é auxiliar na capacitação e inserção dos catarinenses no mundo do trabalho, por
meio de cursos atualizados com foco
em empreendedorismo e inovação,
tendo como público-alvo, jovens entre
14 e 24 anos.

Turmas do Jovem
Profissional em 2019

18/03 Sindlimp – Fpolis
20/03 CRAS Ipiranga
02/05 Bairro da Juventude
21/05 Escola Julia M. de Souza
22/05 ICAEPS – Sede
Em 2019, 24 edições dos cursos movi28/05 Orcali
mentaram estudantes em todo o esta01/06 GOSC – Chapecó
do com lições sobre Mercado de Tra10/06 Bairro da Juventude
balho, Liderança, Feedback, Gestão
11/06 Bairro da Juventude
de Carreira, Currículo, Entrevista de
12/06 Bairro da Juventude
26/06 ICAEPS – Sede
Emprego, Networking e Empreende04/07 Orcali
dorismo.
10/07 Bairro da Juventude
10/07 SEEAC CHAPECÓ
12/07 Bairro da Juventude
15/07 Bairro da Juventude
27/07 Santa Luzia - Ilumine
19/08 e 20/08 KPMG Joinville
15/08 e 28/08 Escola Honório Miranda
15/08 Escola João Widemann
28/08 Ação In Company da Sênior
28/08 ICAEPS - Sede
13/09 Edith Gama Ramos
19/09 Dom Jaime

XXXVI
GEASSEG
Florianópolis recebeu no início de novembro, o XXXVI Encontro dos Executivos dos Sindicatos de Empresas de Asseio e Segurança (Geasseg).
Organizado pela Fenavist e Febrac, o evento foi realizado pelo SEAC/Sindesp-SC no Sesc Cacupé.
O presidente do SEAC-SC, Avelino Lombardi, discursou aos presentes falando sobre a importância do GEASSEG para o setor, “trabalhar em conjunto é a grande sabedoria para alcançar melhores resultados. Estamos
a cada dia construindo um setor que muito nos orgulha. Santa Catarina
recebe de braços abertos esta edição do GEASSEG. Vamos trabalhar sempre juntos!”.
O encontro reuniu os executivos dos sindicatos estaduais filiados às duas
Federações, com o objetivo promover a interação e troca de informações
inerentes aos segmentos. SEAC/Sindesp-SC apresentaram cases sobre as
atividades desenvolvidas em Santa Catarina servem de modelo para outros estados da Federação, com destaque para o Instituto Catarinense de
Educação Profissional.

MP 905
No mês de dezembro foi realizada palestra sobre a Medida Provisória 905
que instituiu o Contrato de Trabalho Verde e Amarelo. O evento foi promovido pelo SEAC-SC e o Sindesp-SC na sede das entidades, em Florianópolis.
O assessor jurídico dos sindicatos, Aluísio Guedes Pinto, comandou a apresentação, acompanhado da advogada Gracielle Verçoza. Ambos apresentaram, uma breve explanação com as principais informações sobre o Contrato de Trabalho Verde e Amarelo.
O projeto era destinado à criação do primeiro emprego para a população
entre 18 e 29 anos. “É importante destacar que MP não considera primeiro
emprego vínculos como menor aprendiz, contrato de experiência, trabalho intermitente e trabalho avulso. Os profissionais que atuaram apenas
nestas modalidades podem se enquadrar no Contrato Verde e Amarelo”,
destacou o palestrante.

CONFRATERNIZAÇÃO
DE FIM DE ANO
A Confraternização de Fim de Ano
do SEAC/Sindesp-SC foi realizada
no mês de novembro, em Florianópolis. A noite marcou as comemorações dos 30 anos do Sindicato das
Empresas de Segurança Privada de
Santa Catarina e a entrega do selo
Serviços Sustentáveis.
“Estamos passando por um momento especial no Sindesp-SC, que
completou 30 anos no dia 6 de setembro. Este evento marca o encerramento de mais um ciclo vitorioso. O sindicato é uma referência nacional
pelos serviços prestados, somos diferenciados pois contamos com empresas diferenciadas no quadro associativo”, exaltou o presidente do Sindesp-SC e anfitrião do jantar, Dilmo Wanderley Berger.
A primeira parte da noite foi marcada pela entrega do Selo Serviços Sustentáveis 2019/2020 – Boas práticas. Receberam o selo as empresas:
Khronos Serviços Especializados Ltda; Liderança Limpeza e Conservação
Ltda; Ondrepsb Limpeza e Serviços Especiais Ltda; Orbenk Administração
e Serviços Ltda; Orcali Serviços de Limpeza Ltda; Orsegups Serviços de
Limpeza e Manutenção Ltda; Radar Serviços Ltda; e Segura Serviços Ltda.
O presidente do SEAC-SC, Avelino Lombardi, em seu discurso, falou sobre
a parceria estabelecida com o Sindesp-SC nos últimos anos, “é um orgulho
trabalhar em parceria com o sindicato das empresas de segurança privada, essa união eleva o setor de serviços em Santa Catarina”.
A noite também foi de lembrar e agradecer aos que protagonizaram a bela
história do Sindesp-SC. Fundadores e ex-presidentes que marcaram os 30
anos sindicato foram homenageados com um troféu de agradecimento
durante o jantar. Um dos momentos de grande comoção da solenidade
foi a apresentação de um vídeo com depoimentos emocionados e fotos
históricas das personalidades que fizeram parte da criação e crescimento
do Sindesp no estado.

ASSEMBLEIAS
FEBRAC
A Federação Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços de Limpeza
e Conservação (Febrac) promove periodicamente assembleias para debater os temas de interesse do setor. O presidente do SEAC-SC, Avelino
Lombardi, é o representante catarinense nas reuniões, assim como nos encontros conjuntos com a Fenavist. Em 2020, diferentes cidades sediaram
as Assembleia, confira os destaques:

GOIÂNIA

MANAUS

BRASÍLIA

A cidade Goiânia sediou em

O presidente do SEAC-SC,
Avelino Lombardi, participou
do I Fórum Regional das Empresas de Asseio e Conservação (FOREAC) – Região Norte.
O evento ocorreu em Manaus,
e contou com a realização da
7ª Assembleia Geral Extraordinária da Febrac, que reuniu a
diretoria da entidade e os presidentes dos Sindicatos filiados com o objetivo de discutir
ações estratégicas em defesa
do segmento e diversos assuntos afetos às empresas de
limpeza e conservação.

A diretoria da Febrac e os presidentes e diretores dos Sindicatos filiados se reuniram em
Brasília para a 8ª Assembleia
Geral Extraordinária da Gestão
2018-2022. Santa Catarina foi
representado pelo presidente
do SEAC-SC, Avelino Lombardi. O encontro foi marcado
pela palestra da professora
Tânia Gurgel, que explanou
sobre o eSocial e os impactos
da Reforma Trabalhista. Foram
discutidas ainda alterações na
Lei de Licitações, contribuição
sindical, reforma trabalhista, aprendiz, insalubridade e
terceirização foram alguns dos
assuntos abordados e discutidos pela Assembleia. Outras
3 AGEs foram realizadas em
Brasília no ano de 2019.

dezembro, a Assembleia Geral Extraordinária Conjunta da
Febrac e Fenavist. O encontro
ocorreu na sede do Seac/Sindesp-GO. Os presidentes do
SEAC-SC, Avelino Lombardi,
e Sindesp-SC, Dilmo Wanderley Berger, representaram os
interesses das empresas catarinenses na reunião. A pauta
incluiu a discussão a Lei Geral
de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) - Lei 13.709/18,
Compliance e a reforma tributária, dentre outros assuntos.

MINISTÉRIO
DA ECONOMIA

O presidente do SEAC-SC, Avelino Lombardi, participou em abril, de reunião em Brasília com representantes do setor de terceirização e do Ministério da Economia. O encontro foi solicitado pela Central Brasileira do
Setor de Serviços para debater assuntos de interesse das empresas de
terceirização. O secretário de Indústria, Comércio e Inovação do Ministério
da Economia, Caio Megale, recebeu a comitiva que contou com a presença
do presidente da Cebrasse, João Diniz, e o presidente da Febrac, Renato
Fortuna Campos.
Durante a reunião foram abordados assuntos de interesse para o setor,
como as cotas de PCD e Aprendizes. A legislação atual causa distorções
para as empresas que clamam por atualizações na lei com o intuito de facilitar a inserção dos PCDs e aprendizes no mercado de trabalho, porém
sem prejudicar o funcionamento de companhias que trabalham em campos específicos de atuação. Também foi destacada a busca incessante do
setor por apoio dos órgãos competentes.

SERVIÇOS
SUSTENTÁVEIS
O SEAC-SC, em parceria com o Instituto Catarinense de Educação Profissional, promoveu em 2019 o projeto Serviços Sustentáveis. A ação culminou na entrega do Selo Serviços Sustentáveis 2019/2020 – Boas práticas,
às empresas associadas que desenvolveram ações com a missão de transformar Santa Catarina em um estado ainda melhor.
Os trabalhos das participantes foram chancelados pelo Movimento ODS
(Santa Catarina). Durante o período de avaliações, a comissão julgadora
analisou quatro pilares da sustentabilidade: econômica, ambiental, social
e cultural.

Empresas que receberam o Selo
Serviços Sustentáveis 2019/2020
Boas práticas
Khronos Serviços Especializados Ltda
Liderança Limpeza e Conservação Ltda
Ondrepsb Limpeza e Serviços Especiais Ltda
Orbenk Administração e Serviços Ltda
Orcali Serviços de Limpeza Ltda
Orsegups Serviços de Limpeza e Man. Ltda
Radar Serviços Ltda
Segura Serviços Ltda

REPRESENTAÇÕES
DO SEAC-SC
MOMENTO BRASIL
A Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão (ACAERT)
promoveu em outubro, o Momento Brasil com o general Guilherme Theophilo, secretário Nacional de Segurança Pública. O diretor executivo do
SEAC/Sindesp-SC, Adm. Evandro Fortunato Linhares, esteve no auditório da Secretaria de Segurança Pública de SC, representando a entidade.
Durante a palestra, o general incentivou e avaliou como positiva a integração das seguranças pública e privada.
PALESTRA ROGÉRIO MARINHO
O COFEM promoveu em dezembro na sede da FIESC, encontro com o então secretário Especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho. O diretor executivo do SEAC/Sindesp-SC, Adm. Evandro Fortunato Linhares,
e a assessora jurídica dos sindicatos Gracielle Verçoza, estiveram presentes. Durante a explanação, Marinho apresentou detalhes em relação a MP
905/19, que tratava sobre o Contrato de Trabalho Verde e Amarelo
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
No mês de julho, o diretor executivo do SEAC-SC, Adm. Evandro Fortunato Linhares, participou de reunião na Secretaria de Estado da Educação. A
diretora de Gestão da Rede Estadual, Isabela Müller, recebeu a equipe do
ICAEPS para falar sobre o Jovem Profissional e analisar as possibilidades
de parcerias institucionais.

REPRESENTAÇÕES

POSSE
PRESIDENTE
DA ACIB

O presidente do SEAC-SC, Avelino Lombardi, foi reconduzido ao posto
de presidente da Associação Empresarial de Blumenau (Acib). O evento
ocorreu no Centro Empresarial de Blumenau e contou com a presença de
lideranças locais e nacionais. Estiveram presentes: o presidente da Federação Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços de Limpeza e Conservação, Renato Campos; o presidente do Sindesp-SC, Dilmo Wanderley
Berger; o tesoureiro do SEAC-SC, Ben-Hur Cassius Margarida; Francisco
Lopes de Aguar, membro do Conselho Fiscal do SEAC/Sindesp-SC; o empresário Antonio João Justino Neto; e o presidente do Instituto Catarinense de Formação Profissional, Adm. Evandro Fortunato Linhares.

REPRESENTAÇÕES

ISC
BRASIL

Os presidentes do SEAC-SC, Avelino Lombardi, e Sindesp-SC, Dilmo
Wanderley Berger, participaram da abertura da 14ª edição da Feira e
Conferência Internacional de Segurança (ISC Brasil). O evento movimentou cerca de 20 mil pessoas no Expo Center Norte, em São Paulo, entre
profissionais do setor, principais líderes e gestores, palestrantes, além,
das grandes marcas da segurança pública, da informação, digital, eletrônica e patrimonial. Ainda fizeram parte da delegação de SC: o diretor
executivo dos sindicatos, Adm. Evandro Fortunato Linhares; o empresário Antonio João Justino Neto; e o assessor jurídico, Aluísio Coutinho
Guedes Pinto.

REPRESENTAÇÕES

NOVO
ESPAÇO
ARCABUZ
A reunião ordinária da diretoria do SEAC/Sindesp-SC no dia 13 de agosto foi realizada no Centro de Treinamentos de Vigilante da Refúgio, em
São José. O diretor das Escolas de Formação, Joneval de Almeida, foi o
anfitrião da reunião que levou as diretorias do sindicato para conhecer o
novo espaço da Arcabuz Brasil no local.

REPRESENTAÇÕES

DISCUSSÕES
REFORMA
TRIBUTÁRIA
O presidente do SEAC-SC, Avelino Lombardi, faz parte da Comissão de
Trabalho da Reforma Tributária da Federação Nacional das Empresas
Prestadoras de Serviços de Limpeza e Conservação, contribuindo com os
debates realizados na capital federal. O grupo discutiu durante o ano as
duas Propostas de Emenda à Constituição (PEC) em tramitação na Câmara dos Deputados: PEC 293/04, do Poder Executivo e a PEC 45/19, de
autoria do deputado Federal Baleia Rossi (MDB/SP).

REPRESENTAÇÕES

MÉRITO
EM SERVIÇO

Foi realizada no mês de junho, a entrega dos Prêmios Mérito em Serviço
e Benemérito da Segurança Privada Nacional. O presidente do SEAC-SC,
Avelino Lombardi, e o presidente do Sindesp-SC, Dilmo Wanderley Berger, participaram da cerimônia e prestigiaram as empresas e empresários
catarinenses homenageados no evento. Seis empresas catarinenses foram
lembradas com o Prêmio Mérito em Serviço (Orbenk, Lince, Adservig, Segura, Casvig e Orcali). Ainda foram homenageados com o Prêmio Benemérito do Setor da Segurança Privada, personalidades que se destacaram
na defesa da atividade em âmbito Nacional e Estadual. Por Santa Catarina,
o empresário Ivan Zanardo, um dos fundadores do Sindesp-SC e da Fenavist, foi reconhecido com o Prêmio Benemérito.

REPRESENTAÇÕES

30 ANOS
FENAVIST

A Federação Nacional das Empresas de Segurança e Transportes de Valores foi homenageada pela Câmara dos Deputados, em comemoração aos
30 anos de atuação. Uma comitiva catarinense esteve presente na solenidade, liderada pelos presidentes do Sindesp-SC, Dilmo Wanderley Berger,
e do SEAC-SC, Avelino Lombardi. Também participaram os empresários
Luiz Andrey Bordin, Francisco Lopes de Aguar, Antonio João Justino Neto,
o diretor executivo dos sindicatos, Adm. Evandro Fortunato Linhares, e o
assessor jurídico, Aluísio Coutinho Guedes Pinto.

REPRESENTAÇÕES

ENESP
SUL

O Encontro das Empresas de Segurança Privada foi realizado em Gramado. O auditório do Hotel Laghetto Stilo Borges ficou lotado com lideranças
sindicais e empresários de todo o país. O presidente do SEAC-SC, Avelino Lombardi, participou das atividades no Rio Grande do Sul. A primeira
grande palestra do evento foi comandada pelo general Guilherme Gaspar
de Oliveira, então secretário Nacional de Segurança Pública, com o tema
“Senasp - Uma estratégia de segurança integrada”. A atração principal
ficou por conta da explanação com o jornalista e escritor William Waack.

ASSESSORIA
DE IMPRENSA
As ações desenvolvidas pelo SEAC-SC
foram destaque na mídia estadual e nacional, por meio de inserções espontâneas em jornais, revistas, sites de notícia e rádios.
O trabalho foi realizado sem investimentos financeiros em veículos de comunicação, pautados apenas no relacionamento e exploração das notícias
geradas pelo Sindicato.

NÚMEROS
DA ASSESSORIA
R$ 486.000,00 em mídia espontânea
181 Artes produzidas
144 Publicações no Facebook
123 Postagens no site
24 Publicações no Instagram

RESULTADOS
FINANCEIROS

RECEITAS
2019
Contribuição Patronal R$ 576.460,42
Associativa R$ 183.236,00
Confederativa *crédito repassado em fev/20
Imposto Sindical R$ 38.143,00
Outras R$ 116.493,97
TOTAL 914.333,39
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DESPESAS
2019
Pessoal R$ 76.552,87
Serv. Terceiros R$ 355.312,78
Eventos R$ 72.807,09
Despesas c/ viagens R$ 119.335,58
Projeto Jovem Profis. R$ 38.660,00
Mensal. e anuidades R$ 102.956,87
Diversas R$ 144.207,58
TOTAL R$ 909.832,77
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RECEITAS
X DESPESAS
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Os valores a seguir demonstrados representam o total de receitas e despesas do SEAC-SC no ano de 2019.
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RECEITAS
2019

DESPESAS
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Resultado Contábil R$ 4.500,62
Resultado Financeiro R$ 21.239,36
Saldo aplicação 31/12 (valor capital) R$ 360.500,00

ASSESSORIA
JURÍDICA
O SEAC-SC conta com assessoria jurídica do escritório de advocacia Guedes Pinto Advogados e Consultores. O setor é responsável por mediar as negociações coletivas, emitir pareceres jurídicos, promover acompanhamento legislativo, defender
a entidade em ações judiciais, entre outras atividades.

ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

Participação em 25 reuniões de diretoria;
Emissão de pareceres jurídicos;
Elaboração e envio de ofícios;
Acompanhamento e mediação na
Negociação Coletiva;
Elaboração de Estudos Comparativos
entre a Convenção 2019 e a pauta de
reivindicações;
Participação de audiências, inquéritos,
procedimentos investigatórios e de
reuniões junto ao Ministério Público do
Trabalho - MPT;
Participação em reuniões na
Superintendência Regional do Trabalho e
Emprego – SRTE;
Elaboração de ofícios e correspondências;
Fiscalização de contratos administrativos;
Fiscalização da execução dos serviços no
segmento;
Análise de editais de licitações e
impugnações;
Denúncias, representações em licitações;
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ATUAÇÃO EM

PROCESSOS

PARECERES
A assessoria auxilia o sindicato e as empresas
na emissão de pareceres sobre temas do setor.
Confira abaixo os principais assuntos abordados em 2019:
• Escolaridade Mínima - CAGED - CBO;
• Atrasos e Assiduidade. Faltas;
• Análise do Estudo Agentes Biológicos
encontrados em atividades de limpeza;
• Análise acerca da legalidade da negociação
do grau de insalubridade em norma
coletiva;
• Aprendiz - Vale-alimentação;
• Análise acerca do grau de insalubridade
aplicável aos trabalhadores de Asseio e
Conservação de SC;
• Análise acerca da possibilidade de negociar
em norma coletiva a estabilidade de
Dirigente Sindical;
• Análise acerca do acidente de trajeto à luz
das alterações legislativas introduzidas pela
Reforma Trabalhista;
• Lei 13.876, de 20 09 2019. Altera a CLT
para vetar a possibilidade de acordos com
verbas indenizatórias;
• Parecer FAP 2020.

COMUNICAÇÃO
Foram elaborados 11 informativos Jurídicos
com as principais notícias e assuntos de interesse do setor, encaminhados às empresas associadas e divulgadas no site do SEAC-SC.

