


















§ 6° - Expirados os prazos mencionados nos parágrafos anteriores sem o pagamento devido, 
incidirá multa de 2%, juros pro-rata die e 1 % ao mês e correção monetária pelo IGP-M/FGV;

§ 7° - A empresa corretora de seguros que desejar oposição à Contribuição Assistencial 
Patronal 2021 deverá fazê-la até 20/04/2022, por escrito, através de instrumento firmado por 
seu administrador responsável, direcionando-a pessoalmente para a presidência do 
SINDICATO DE EMPRESARIOS E PROF. AUTONOMOS DA CORRET. E DA DISTRIB. DE 
TODOS OS RAMOS DE SEG. RESSEG. E CAP. DO ESTADO DE SAO PAULO - SINCOR-SP

- Endereço: Rua Libero Badaró, nº 293 - 29° andar - Centro - São Paulo (SP) CEP 01009-907.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - HOME OFFICE 

A contratação de empregados para prestação de serviços em regime de tele trabalho, 
obedecerá às disposições dos artigos 75-A e 75-E da CL T, mediante formalização de Contrato 
Individual de Trabalho, contendo pormenorizadamente as condições dos/as: custeio da 
infraestrutura para desenvolver as atividades, controle de jornada de trabalho, horas 
extraordinárias, normas de segurança e saúde, garantias de salário normativo e demais 
vantagens da Convenção Coletiva de Trabalho da categoria profissional dos Securitários que 
serão aplicadas. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - DA HOMOLOGAÇÃO E PAGAMENTO 

Nos casos de demissão sem justa causa e pedido de demissão de empregados, quando por 
opção do empregado, as homologações nos termos da Lei, poderão ser realizadas no sindicato 
profissional. As demais ocorrerão conforme a nova Lei Trabalhista Nº 13.467, de 13 de julho de 
2017. O procedimento ocorrerá da seguinte forma: 

1 - O pagamento a que fizer jus o empregado, será efetuado no prazo de até 1 O dias da data 
da rescisão do contrato de trabalho; 
li - As empresas terão um prazo adicional de até 1 O (dez) dias, para fazer a homologação, 
conforme os prazos retro discriminados no Inciso 1. 
Ili - A inobservância dos prazos retro discriminados sujeitará o infrator à multa administrativa e 
o valor equivalente ao último salário ao empregado, salvo se este, comprovadamente der
causa ou não comparecer no ato homologatório;

Parágrafo 1 ° - As empresas deverão fazer constar por escrito ou por meio eletrônico o dia, a 
hora e o local da homologação. 

Parágrafo 2° - No caso de não comparecimento do ex-emp ga p para homologação, as 
empresas ficarão automaticamente eximidas de responsabilid de e deso
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cominações legais, devendo comunicar o fato sob protocolo ª/ítaí'
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