RESOLUÇÃO Nº 009/2019

O Diretor Executivo da Federação Catarinense de
Municípios – FECAM, RUI BRAUN, no uso de suas
atribuições estatutárias e

CONSIDERANDO a Resolução FECAM nº 34/2018 de implementação de política de
transparência na gestão da instituição;
CONSIDERANDO que no ano de 2018 a FECAM promoveu a implantação de Plano de
Cargos e Salários, através da Resolução FECAM nº 32/2018;
CONSIDERANDO que o processo pactuou a implementação de diversos documentos
complementares, compensação de horas; responsabilidade de uso de equipamentos da FECAM,
entre outros;
CONSIDERANDO que é responsabilidade da diretoria administrativa promover o
adequado controle e guarda de documentos pertinentes as relações de trabalho da federação com
seus colaboradores,
RESOLVE:
1 – Fixar as seguintes providências de controle, auditoria preventiva e guarda dos
documentos de trabalho, sob responsabilidade do Departamento Administrativo da FECAM:
1.1 O setor financeiro providenciará o controle individualizado da listagem de
documentos mantidos na relação laboral fixada com seus colaboradores e cópia do
referido documento, conforme ANEXO I, será anexada à pasta de trabalho de cada
colaborador;
1.2 Para fins de identificação, referido documento será denominado DECLARAÇÃO DE
CIÊNCIA DO CHEK LIST - RELAÇÃO DE TRABALHO FECAM E COLABORADORES;
1.3 O Departamento Administrativo da FECAM providenciará a auditoria e eventuais
adequações sobre cada contrato no prazo de 20 (vinte) dias, informando a direção
administrativa da instituição sobre as providências e situação consolidada;
1.4 O conjunto de documentos que expressam e formalizam a relação de trabalho entre
a FECAM e seus colaboradores, após devidamente auditada e assegurada em
conformidade com DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DO CHEK LIST - RELAÇÃO DE
TRABALHO FECAM E COLABORADORES (Anexo I) será digitalizada e armazenada
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em tecnologia que permite guardar dados na internet através de um servidor
online sempre disponível (nuvem) e mecanismos digitais de preservação, como
forma de guarda suplementar ao seu acondicionamento no Departamento
Administrativo da entidade;
1.5 A DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DO CHEK LIST - RELAÇÃO DE TRABALHO FECAM
E COLABORADORES obedecerá os seguintes aspectos:
I - Folha extrato onde constam, em sequência determinada, o rol de documentos
indicando a regularidade dos mesmos, data e responsabilidade pela última
aferição de regularidade.
II – Verificação de data, rubrica e assinatura de colaborador e diretor da
instituição em todos os documentos e regularidade individualizada sobre as
cláusulas de opção sobre os termos aditivos de gratificação (coordenadores),
compensação de horas; responsabilidade de uso de equipamentos da FECAM;
compromisso de confidencialidade; auxílio saúde e alimentação, vale transporte,
entre outros;
III - O controle deve assegurar que os contratos estejam devidamente confirmados
por testemunhas de sua realização;
IV - O rol de documentos expresso na folha extrato (item I) terá a seguinte
sequência de composição:
a) Original e cópia do contrato de trabalho e documentos dos colaboradores
admitidos anteriormente ao mês de outubro de 2018;
b) Termo de aditamento ao contrato individual de trabalho, para colaboradores
admitidos anterior a outubro de 2018 e contrato de trabalho CLT para
colaboradores admitidos após outubro de 2018;
c) Termo de Acordo Contrato de Trabalho Gratificação para os colaboradores que
exercem função de coordenadoria;
d) Termo de Compensação de Horas - Banco de horas mensal;
e) Termo de responsabilidade pela guarda e uso de equipamentos de trabalho;
f) Termo de compromisso de confidencialidade;
g) Termo aditivo ao contrato - Concessão de auxílio alimentação;
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h) Termo aditivo ao contrato – Concessão de vale transporte e autorização
desconto;
i) Termo aditivo ao contrato –plano de saúde e autorização desconto;
j) Declaração de ciência sobre Normas Internas de Trabalho;
k) Termo de autorização de desconto (pensão e outros);
l) Demais termos aditivos e declarações complementares.
2- Determinar que os procedimentos acima são obrigatórios para todas as
eventualidades de contratação de pessoal, sendo que as minutas de modelo padrão estão no
anexo II desta Resolução;
3- Estabelecer como obrigatórios para a estruturação dos documentos de relação
laboral entre os colaboradores e a FECAM a entrega dos seguintes documentos pessoais:
a) carteira de trabalho;
b) cópia do CPF, RG, título de eleitor, certificado de reservista ou dispensa,
comprovante de residência;
c)

uma foto 3x4;

d) certidão de casamento;
e) certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos, carteira de vacinação
(menores de 07 anos), atestado de frequência escolar;
f)

exame admissional

4 - Esta resolução entrará em vigor a partir de sua assinatura.
Florianópolis, 06 de maio de 2019.

RUI BRAUN
Diretor Executivo
FECAM
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ANEXO I
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DO CHEK LIST – CONTROLE DE TRABALHO FECAM E
COLABORADORES
Nome do Colaborador:
DOCUMENTO

CHECAGEM

OBSERVAÇÃO

Original e cópia do contrato de trabalho e documentos
(para colaboradores admitidos anterior a outubro de
2018)
Termo de aditamento ao contrato individual de
trabalho (para colaboradores admitidos anterior a
outubro de 2018)
Contrato de trabalho CLT (para colaboradores
admitidos após outubro de 2018)
Termo de Acordo Contrato de Trabalho Gratificação
(para os colaboradores que exercem função de
coordenadoria)
Termo de Compensação de Horas - Banco de horas
Termo de responsabilidade pela guarda e uso de
equipamentos de trabalho
Termo de compromisso de confidencialidade
Termo aditivo ao contrato - auxílio alimentação
Termo aditivo ao contrato – vale transporte e
autorização desconto
Termo aditivo ao contrato – plano de saúde e
autorização desconto
Declaração de ciência sobre Normas Internas de
Trabalho
Termo de autorização de desconto (pensão e outros)
Demais termos aditivos e declarações complementares
Os documentos estão datados?
Os documentos estão rubricados (assinatura) em todas
as folhas?
As assinaturas estão confirmadas por duas
testemunhas?
Responsável pela checagem:
Data:
Assinaturas: _______________________

______________________

Nome do Responsável pela FECAM

Ciência do Colaborador

ANEXO II
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MINUTA PADRÃO DE CONTRATOS

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO

Pelo presente documento, firmado entre a FEDERAÇÃO CATARINENSE DE
MUNICÍPIOS – FECAM, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº
75.303.982/0001-90, com sede na Rua General Liberato Bittencourt, nº 1.885, sala
1.310, Canto, Florianópolis/SC, CEP 88070-800, doravante denominada
EMPREGADORA, e (NOME COMPLETO DO EMPREGADO), brasileiro(a), portador
da Carteira Profissional n° XX série XX, inscrito no CPF sob o nº (XXX), residente e
domiciliado na (endereço completo), doravante denominado EMPREGADO,
celebram entre si contrato de individual de trabalho, sob as seguintes cláusulas e
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA
– DURAÇÃO –
O presente instrumento particular é celebrado em caráter de experiência, pelas partes acima
qualificadas, vigorando pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, podendo ser prorrogado por
igual período, de acordo com as cláusulas e condições ora estabelecidas e de acordo com o
parágrafo único do art. 445 da CLT.
Parágrafo Único: Fica, desde já, acordado que, findo o prazo mencionado no caput desta
cláusula, o presente contrato passará a vigorar por prazo indeterminado, de acordo com as
cláusulas e condições ora ajustadas.
CLÁUSULA SEGUNDA
– FUNÇÃO –
A EMPREGADORA admite o EMPREGADO para exercer o cargo de XXX, função de chefia, na
cidade de Florianópolis, competindo-lhe, além das atribuições inerentes ao referido cargo,
conforme memorial de descrição de funções, anexo 1 deste contrato, outras que lhe sejam
congêneres e compatíveis, mormente quanto às relacionadas ao seu setor, incluídas viagens e
deslocamentos. Fica, desde já, autorizada pelo EMPREGADO a mudança de cargo e/ou funções.
Parágrafo Primeiro: O EMPREGADO declara ter ciência que a função de chefia não se equipara
à função de confiança prevista no inciso II do art. 62 da CLT.
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Parágrafo Segundo: A alteração do regime presencial para o regime de trabalho home office
apenas será autorizado por mútuo acordo entre as partes, registrado em aditivo contratual,
garantindo-se ao EMPREGADO o prazo mínimo de 15 (quinze) dias, contados a partir da
assinatura do termo aditivo, para a transição.
Parágrafo Terceiro: Durante a vigência do presente contrato, o EMPREGADO se compromete a
manter a exclusividade do vínculo empregatício com o EMPREGADOR, sendo-lhe vedado prestar
serviços ou constituir quaisquer outros contratos de natureza trabalhista, seja com particulares
ou com pessoas jurídicas.
Parágrafo Quarto: Obriga-se o EMPREGADO, além de executar com dedicação e lealdade o seu
serviço; a cumprir as normas e os regulamentos internos da EMPREGADORA, as instruções de
sua administração, as ordens de seus superiores hierárquicos relativas às peculiaridades dos
serviços que lhe forem confiados e ao funcionamento da EMPREGADORA; agirá com correção e
solicitude também com seus colegas de trabalho, associados da instituição, terceiros, e todos
que, em decorrência da relação empregatícia, com ele mantiverem contato.
Parágrafo Quinto: No ato da assinatura do presente contrato de trabalho, o empregado toma
ciência que está sujeito às normas estabelecidas nas “Norma[J1]s Internas de Organização”,
recebendo uma via do documento que também estará permanentemente à disposição do
EMPREGADO no local XX[J2] e no departamento de recursos humanos.
Parágrafo Sexto: A obrigatoriedade do cumprimento das normas estabelecidas nas “Normas
Internas de Organização” complementa os princípios gerais dos direitos e deveres contidos na
Constituição Federal e na Consolidação das Leis do Trabalho e se estende a todos os empregados,
sejam quais forem as categorias profissionais a que pertencerem, sendo que seu cumprimento
permanecerá durante todo o tempo de duração do presente contrato de trabalho, não podendo
o EMPREGADO, em nenhuma hipótese, alegar seu desconhecimento.

CLÁUSULA TERCEIRA
– JORNADA –
A jornada de trabalho é de 40h (quarenta horas)[J3] semanais, com 01h (uma hora) diária[J4] para
refeição e descanso, podendo haver flexibilização, dentro dos limites legais, durante a execução
do contrato de trabalho.
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Parágrafo Primeiro: Inicialmente, o horário de trabalho a ser cumprido pelo EMPREGADO será
de segunda-feira a sexta-feira, das 08h30min às 17h30min, com intervalo de almoço e descanso
das 12h (doze horas) às 13h (treze horas), podendo ser alterado a critério da EMPREGADORA.
Parágrafo Segundo: O EMPREGADO gozará de pelo menos 24h (vinte e quatro horas)
consecutivas semanais de repouso, preferencialmente aos domingos, além dos feriados civis e
religiosos.
Parágrafo Terceiro: Fica o EMPREGADO ciente de que poderá haver trabalho em horário
noturno, sábados, domingos e feriados, bem como a alteração da jornada diurna para noturna e
vice-versa, ou em horário misto, e, quando necessário, em regime de revezamento, prorrogação,
compensação e horário extraordinário, com o que manifesta sua concordância.
Parágrafo Quarto: O EMPREGADO se compromete a trabalhar em regime de compensação e de
prorrogação de horas, inclusive em período noturno, sempre que as necessidades assim o
exigirem, observado às formalidades previstas em lei[J5].
Parágrafo Quinto: A jornada de trabalho do EMPREGADO poderá ser acrescida de horas extras
não superiores a 02h (duas horas) diárias, e terão remuneração de 50% (cinquenta por cento) a
mais do valor da hora convencionada. Será dispensado o acréscimo de salário se houver
pagamento de diária[J6], nos valores previstos no Regimento Interno da EMPREGADORA, ou
forem compensadas por banco de horas ou regime de compensação de jornada, na forma
prevista em lei.
Parágrafo Sexto: Acordam, EMPREGADO e EMPREGADORA, que as horas não trabalhadas e
necessárias para completar a carga horária semanal ou mensal contratada, serão compensadas
na forma intrassemanal. No caso em que as horas apuradas no decorrer do período, por mera
tolerância da EMPREGADORA, não forem cumpridas, não serão acumuladas para o período
seguinte.
Parágrafo Sétimo: Em caso de ausência ou atraso do EMPREGADO ao trabalho, haverá desconto
proporcional em sua remuneração, ficando desde já autorizado, exceto quando justificado ou
permitido por lei ou, ainda, compensado posteriormente por banco de horas ou regime de
compensação de jornada.
Parágrafo Oitavo: O EMPREGADO não participará de regime de sobreaviso, estando ciente que
não está autorizado a tanto.
Parágrafo Nono: O EMPREGADO deverá registrar sua jornada pontualmente ao chegar à sede da
EMPREGADORA, antes e depois do intervalo intrajornada, e ao final do seu expediente, podendo
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ser aplicadas as sanções legais pelo descumprimento. É terminantemente proibido voltar a
realizar as atividades laborais antes de completar o tempo destinado ao intervalo intrajornada.
CLÁUSULA QUARTA
– REMUNERAÇÃO –
A EMPREGADORA pagará ao EMPREGADO, como contraprestação pelos serviços realizados, por
mês, o salário base de R$XXX (escrever em extenso) e gratificação no percentual de XX% (XX por
cento) a título de gratificação de chefia, autorizando a EMPREGADORA a depositar em instituição
bancária com a qual possui convênio o salário e quaisquer outros valores que se refiram à sua
remuneração e/ou restituição.
Parágrafo Primeiro: O EMPREGADO declara estar ciente que o pagamento da gratificação de
chefia, no percentual de XX% (XX por cento), será percebido tão somente enquanto perdurar o
exercício de função de chefia, não aderindo ao contrato de trabalho em eventual alteração de
função.
Parágrafo Segundo: O EMPREGADO autoriza a EMPREGADORA a promover descontos salariais,
nos termos do §1º do art. 462 da CLT, decorrentes de haveres de natureza trabalhista, de
contribuições legais, normativas e/ou convencionais, eventuais adiantamentos e empréstimos
concedidos, outros valores devidamente autorizados, qualquer prejuízo ou dano causado ao seu
patrimônio ou de terceiros, por culpa ou dolo, inclusive os advindos de extravio, perda ou quebra,
em serviço ou fora dele, de maquinário, ferramentas de trabalho, uniformes, equipamentos de
proteção individual, vestimentas, postos sob sua responsabilidade.
Parágrafo Terceiro: O EMPREGADO está de acordo com eventuais modificações posteriores do
sistema de pagamento, quer quanto à forma, quer quanto à periodicidade, na hipótese dessas
modificações se tornarem necessárias, a critério da EMPREGADORA, desde que das mesmas não
resulte prejuízo salarial.
Parágrafo Quarto: O pagamento dos salários, bem como das férias, será feito em moeda
nacional, cheque ou depósitos bancários, a critério da EMPREGADORA. Os salários serão pagos
até o 5º dia útil do mês subseqüente ao vencido ou após o decurso de qualquer um dos períodos
previstos no item supra, de acordo com o previsto em lei e nas normas expedidas pelo Ministério
do Trabalho e do Emprego.
CLÁUSULA QUINTA
– TRANSFERÊNCIA –
O local da prestação de serviços pelo EMPREGADO será na cidade de Florianópolis, concordando,
a partir deste momento, que poderá ocorrer, à discricionariedade da EMPREGADORA, sua
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transferência definitiva ou não a outra localidade, sem qualquer majoração salarial ou
pagamento de adicional, nos termos do art. 469 da CLT. Para o efeito da bilateralidade exigida
pelo dispositivo, o EMPREGADO acusa ciência e permite, ad futurum, esta possibilidade.
Parágrafo Primeiro: Explicita-se a condição contratual de possibilidade da transferência
unilateral definitiva, promovida a interesse da EMPREGADORA por real necessidade de serviços,
nos termos do §1º do art. 469 da CLT.
Parágrafo Segundo: No caso de mudança de residência, estado civil, de nome, dependentes ou
quaisquer outras modificações, fica o EMPREGADO obrigado a comunicar o fato à
EMPREGADORA até o 2º (segundo[J7]) dia em que comparecer ao serviço, após o fato. O mesmo
prazo[J8] fica estabelecido para comunicar a EMPREGADORA de agendamento de perícia junto
ao INSS, bem como início e cessação de benefícios previdenciários.
CLÁUSULA SEXTA
– SAÚDE E SEGURANÇA –
O EMPREGADO se compromete a zelar pela sua saúde e segurança, e dos demais colegas,
observando as normas internas, como o uso correto e regular dos Equipamentos de Proteção
recebidos e a manutenção do seu ambiente de trabalho salubre, organizado e limpo.
Parágrafo Único: A não observação da presente cláusula implicará punições disciplinares e a
reparação dos danos eventualmente ocasionados, autorizando-se, desde já, inclusive, o desconto
em folha de pagamento, conforme prevê o §1º do art. 462 da CLT.
CLÁUSULA SÉTIMA
– REUNIÕES E TREINAMENTOS[J9] –
O EMPREGADO realizará os treinamentos disponibilizados pela EMPREGADORA a fim de
aprimorar e contribuir com o bom desempenho do setor ao qual pertence, bem como participará
das reuniões destinadas a fomentar melhorias na execução das atividades e no ambiente de
trabalho.
Parágrafo Único: Os treinamentos ocorrerão durante a jornada contratual em data pré-definida.
Na hipótese de ocorrer em período que extrapole a jornada semanal de 40h (quarenta horas), as
horas excedentes serão pagas como horas extras ou compensadas.
CLÁUSULA OITAVA
– CONFIDENCIALIDADE –[J10]
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O EMPREGADO declara estar ciente de que são consideradas informações confidenciais, de
propriedade da EMPREGADORA, todas e quaisquer informações e dados, orais ou escritos, de
natureza técnica, operacional e comercial, documentos internos, contratos, papéis, estudos,
pareceres, pesquisas e respectivos resultados, custos de serviço, custos operacionais da
instituição, informações relacionadas aos associados da EMPREGADORA, incluindo senhas,
usuários, entre outros, informações relacionadas a contratos com parceiros da EMPREGADORA,
informações relacionadas a novos projetos, estratégias da instituição ou inovações em
andamento, o não compartilhamento de vídeos, imagens e gravações relacionadas aos colegas e
ao ambiente da instituição, processos trabalhistas, estratégias de defesa e de que o EMPREGADO
tenha conhecimento em virtude das funções desempenhadas na instituição.
Parágrafo Primeiro: O EMPREGADO compromete-se a guardar sigilo sobre toda e qualquer
informação a que tiver acesso por força dos serviços prestados à EMPREGADORA acessada por
quaisquer meios, incluindo verbal, escrito, mecânico, eletrônico ou magnético. Estas informações
podem ser de propriedade da própria EMPREGADORA, relativa às suas atividades cotidianas,
desenvolvimento de produtos e contratos, bem como, das associações que compõem à
instituição ou a eles relacionadas, parceiros, fornecedores e associados, sem exclusão de outras
informações afins.
Parágrafo Segundo: O EMPREGADO se obriga a não fazer internamente ou em quaisquer
veículos de comunicação, declarações sobre assuntos internos da EMPREGADORA, bem como
das associações que compõem a instituição ou a eles relacionadas, de que venha a ter
conhecimento em razão do desempenho dos serviços contratados, que violem matéria
considerada confidencial pela mesma, que atinjam o seu negócio, direta ou indiretamente ou,
ainda, que possam ser desabonadoras para a reputação desta última.
Parágrafo Terceiro: É vedado ao EMPREGADO revelar a terceiros qualquer informação que
tenha sido obtida por força de suas atividades profissionais e, também, desenvolver ou
auxiliar terceiros a desenvolver produtos, métodos ou serviços com base nas mesmas
informações.
Parágrafo Quarto: Caso o EMPREGADO seja obrigado por ordem judicial ou de autoridades
públicas com poderes para tal, a divulgar qualquer Informação Confidencial, deverá comunicar
tal fato imediatamente à EMPREGADORA anteriormente à referida divulgação, para que esta
possa tomar as providências que entender cabíveis e necessárias. Neste caso, o EMPREGADO se
compromete a divulgar somente a parte da informação que está sendo requerida, preservando
em sigilo os dados que não lhe forem solicitado.
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Parágrafo Quinto: Todo e qualquer recurso tecnológico disponibilizado ao EMPREGADO, tais
como sistemas, softwares, equipamentos, e-mail coorporativo, celular, é de propriedade da
EMPREGADORA e deve ser utilizado pelo EMPREGADO exclusivamente para a realização das
atividades profissionais para as quais foi contratado. O EMPREGADO é responsável por todo e
qualquer acesso feito através das suas credenciais. Diante disso, o EMPREGADO não poderá:
a) Utilizar os recursos disponibilizados para realizar atividades que não estejam relacionadas
ao contrato de trabalho, ou utilizá-los em serviços externos, inclusive em jornadas de
horas extraordinárias sem expressa autorização da EMPREGADORA;
b) Baixar, instalar, armazenar, distribuir ou executar nos recursos disponibilizados,
softwares ilegais ou não autorizados pela EMPREGADORA, além de arquivos não
relacionados ao trabalho como vídeos, áudios e fotos;
c) Acessar, armazenar, divulgar, enviar ou transmitir: SPAM, conteúdo ilegal, programas de
bate-papo, piada, senhas, endereços de e-mail, contas de usuários, convites para
participação de correntes, ajuda de qualquer natureza, avisos de vírus, boatos, material
de teor ameaçador, vulgar, obsceno, pornográfico, ofensivo, hostil, preconceituoso, ou
de qualquer forma censurável ou que contrarie os princípios éticos da EMPREGADORA;
d) Acessar, copiar, destruir, indisponibilizar ou alterar indevidamente dados e informações
armazenadas em servidores ou nos recursos, gerando possíveis falhas ou danos à
EMPREGADORA ou terceiros;
e) Acessar qualquer conta de usuário de outro EMPREGADO sem autorização;
f) Instalar ou configurar qualquer equipamento de informática não autorizado, inclusive
alterar configurações de softwares e hardwares previamente instalados;
g) Permitir a utilização dos recursos por pessoas não pertencentes ao quadro de
EMPREGADOS, para quaisquer fins, sem autorização prévia do gestor responsável pelo
equipamento;
h) Danificar os recursos disponibilizados ou efetuar qualquer manutenção nas peças dos
mesmos;
i) Conectar qualquer equipamento não pertencente à EMPREGADORA na sua rede
corporativa, incluindo notebooks, cartões de memória, pen-drives e smartphones;
j) Deixar de comunicar ao seu superior imediato o conhecimento de qualquer violação das
cláusulas deste contrato;
k) Deixar de proteger adequadamente papéis, mídias de computador e informações
confidenciais quando não estiverem sendo utilizadas;
l) Transmitir informações que possam causar danos físicos, materiais ou morais para a
EMPREGADORA ou a terceiros.
m) Transmitir qualquer informação de propriedade da EMPREGADORA, seus parceiros ou
associados da instituição para fora da sua rede corporativa, incluindo e-mails pessoais e
discos virtuais.
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Parágrafo Sexto: O EMPREGADO autoriza a EMPREGADORA a verificar, sempre que julgar
necessário, o atendimento às obrigações descritas neste contrato, através da auditoria e
monitoramento de todos os dados e informações acessados, armazenados e transmitidos através
de seus recursos, inclusive os hardwares e softwares instalados nos equipamentos, downloads,
arquivos gravados, mensagens de e-mail e acessos à internet.
Parágrafo Sétimo: É terminantemente proibido produzir cópias ou “back-up”, além daquelas
imprescindíveis ao desenvolvimento do trabalho, por qualquer meio ou forma, de qualquer dos
documentos fornecidos ou documentos que tenham chegado ao conhecimento do EMPREGADO
em virtude do vínculo funcional.
Parágrafo Oitavo: O EMPREGADO deverá devolver, íntegros e integralmente, todos os
documentos a ele fornecidos, inclusive as cópias porventura necessárias, na data estipulada pela
EMPREGADORA para entrega, ou quando não for mais necessária a manutenção das
informações confidenciais, comprometendo-se a não reter quaisquer reproduções, cópias ou
segundas vias, sob pena de incorrer nas responsabilidades previstas neste instrumento.
Parágrafo Nono: O EMPREGADO deverá destruir todo e qualquer documento por ele produzido
que contenha informações confidenciais da EMPREGADORA, quando não mais for necessária a
manutenção dessas informações confidenciais, comprometendo-se a não reter quaisquer
reproduções, sob pena de incorrer nas responsabilidades previstas neste instrumento.
Parágrafo Décimo: O EMPREGADO reconhece e aceita que, na hipótese de descumprimento das
obrigações ora pactuadas, revelando informações de propriedade da EMPREGADORA, de suas
afiliadas, coligadas, agências à terceiros ou fazendo uso inadequado dos recursos
disponibilizados pela EMPREGADORA, estará sujeito as sanções legais, éticas e administrativas,
sem prejuízo da atribuição da responsabilidade penal e civil com eventual indenização por perdas
e danos à EMPREGADORA, às associações que compõem a instituição, parceiros e terceiros
prejudicados.
Parágrafo Décimo Primeiro: Mesmo após o desligamento do EMPREGADO da instituição, por
qualquer motivo, as responsabilidades e obrigações descritas no presente contrato, vigorarão
por tempo indeterminado.
CLÁUSULA NONA
– RECURSOS –[J11]
O EMPREGADO reconhece que os recursos de informática (computador, internet, e-mail,
impressora[J12], aplicativos, acesso aos sistemas, chat, telefone, mensagens de texto, etc.), de
papelaria (caneta, bloco de propostas, mouse pads, folhas, pastas, etc[J13].), de apresentação
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(cartão de apresentação, crachá, etc.), de acesso à instituição, cedidos pela EMPREGADORA,
descritos no Termo de Recebimento de Recursos[J14], destinam-se ao uso estritamente
profissional, sendo vedada a utilização para fins particulares ou alheios aos interesses da
EMPREGADORA.
Parágrafo Primeiro: A utilização dos recursos frente aos assuntos pertinentes a EMPREGADORA
deverá se dar exclusivamente dentro da jornada de trabalho, sendo expressamente proibido o
acesso aos sistemas vinculados ao labor fora da jornada de trabalho.
Parágrafo Segundo: Todo o conteúdo já constante ou inserido pelo EMPREGADO nos
equipamentos de informática, e-mail coorporativo e celular coorporativo pertencem à
EMPREGADORA, podendo ocorrer fiscalização, a qualquer momento, sem necessidade de prévio
aviso, da correta utilização dos recursos cedidos ao EMPREGADO.
Parágrafo Terceiro: As invenções decorrentes das atribuições do EMPREGADO, originadas de
pesquisa pura e aplicada, bem como aquelas oriundas de estudos efetuados com a utilização das
instalações e equipamentos do local de trabalho, são de propriedade exclusiva da
EMPREGADORA.
Parágrafo Quarto: O uso dos recursos de forma indevida implicará punições disciplinares e a
reparação dos danos eventualmente ocasionados, autorizando-se, desde já, inclusive, o desconto
em folha de pagamento, conforme prevê o §1º do art. 462 da CLT, além das sanções legais, sem
prejuízo da atribuição da responsabilidade penal e civil.
CLÁUSULA DÉCIMA
– USO DE IMAGEM E VOZ –
O EMPREGADO autoriza a EMPREGADORA ou terceiro à sua ordem, a utilizar seu nome, imagem,
som de voz, depoimento inseridos em fotos, vídeos, áudios nos materiais de comunicação
utilizados pela mesma, especialmente para as campanhas de marketing realizadas nas redes
sociais pela EMPREGADORA, para veiculação e divulgação na mídia em geral (escrita, falada,
televisada e eletrônica), interna e externa, de difusão e transmissão por qualquer meio de
comunicação, digitais e impressos dentre os quais se citam, sem exclusão de qualquer outro aqui
não previsto: televisão, rádio, jornal, revista, internet, intranet, rede de computador, redes
sociais, home page, cd-rom, vídeo, obra multimídia, catálogo, cursos de treinamento, seminários,
feiras, eventos, coquetéis, relatório anual, boletim informativo, folheto, cartão, livro, livreto,
álbum, apostilas, publicação em geral, filme, espetáculo artístico ou cultural, painel eletrônico,
banner, faixas, outdoor, cartaz, display, mural, pôster, encarte, calendário, agenda, caderno,
papel de carta, envelope, mala direta, cartão postal, adesivo, selo, etiqueta, embalagens,
material publicitário em geral, materiais de identidade visual, materiais institucionais e quaisquer
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outros meios de comunicação que a EMPREGADORA deseje utilizar para divulgação ao público
interno e/ou externo.
Parágrafo Primeiro: A autorização descrita no caput da presente cláusula é concedida a título
gratuito, sem exclusividade, para divulgação em todo território nacional e no exterior, pelo prazo
de 50 (cinquenta) anos contados da data da primeira veiculação, com ou sem finalidade lucrativa,
e sem quaisquer restrições do número de inserções e quantidade das imagens, as quais serão
escolhidas a exclusivo critério da EMPREGADORA, sob a condição de que não seja efetuada
qualquer modificação na fisionomia do EMPREGADO ou qualquer outra alteração
flagrantemente depreciativa ou que possa representar algum tipo de flagrante violação à moral.
Parágrafo Segundo: O EMPREGADO declara a inexistência de impedimento, de qualquer
natureza, para o estabelecimento do direito de uso de imagem com a EMPREGADORA.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
– SUSPENSÃO DO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA –
O contrato de experiência ficará suspenso durante a concessão do benefício previdenciário,
completando-se o tempo nele previsto após a concessão do benefício.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
– DECLARAÇÃO DE VERACIDADE E CONHECIMENTO DOS TERMOS CONTRATUAIS –
O EMPREGADO afirma serem verdadeiras as declarações por ele prestadas a EMPREGADORA,
importando em justa causa, para rescisão do presente contrato, a posterior apuração a qualquer
tempo por parte da EMPREGADORA, da eventual inveracidade.
Florianópolis, XX de XXX de 201X.

____________________________________
FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS –
FECAM
CNPJ Nº 75.303.982/0001-90

Testemunha (1):

____________________________________
(NOME DO EMPREGADO)
CPF Nº XXX

Testemunha (2):
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TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO
Ref.: Concessão de vale alimentação e/ou refeição e autorização de desconto[J15]

Pelo presente documento, firmado entre a empresa FEDERAÇÃO CATARINENSE
DE MUNICÍPIOS – FECAM, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº
75.303.982/0001-90, com sede na Rua General Liberato Bittencourt, nº 1.885, sala
1.310, Canto, Florianópolis/SC, CEP 88070-800, doravante denominada
EMPREGADORA, e (NOME COMPLETO DO EMPREGADO), brasileiro(a), portador
da Carteira Profissional n° XX série XX, inscrito no CPF sob o nº (XXX), residente e
domiciliado na (endereço completo), doravante denominado EMPREGADO,
celebram entre si Termo Aditivo ao Contrato de Trabalho, convencionando as
seguintes alterações ao contrato de trabalho firmado em XX/XX/XXXX,
adicionando-lhe as cláusulas e condições seguintes:
– PREMISSAS –
Considerando que ausência de obrigatoriedade legal para que a EMPREGADORA forneça ao
EMPREGADO de vale alimentação e/ou refeição, sendo lhe devido tão somente nos casos de
previsão em ACT ou CCT;
Considerando que o custeio de vale alimentação e/ou refeição será pago pelo beneficiário até o
limite de 20% (vinte por cento) de seu salário;
Considerando que o fornecimento habitual de vale alimentação e/ou refeição possui natureza
indenizatória, conforme previsão no §2º do art. 457 da CLT.
CLÁUSULA PRIMEIRA
– CONCESSÃO –
A EMPREGADORA concederá vale alimentação e/ou refeição ao EMPREGADO (no valor de R$XX
(XX)), mediante crédito em cartão próprio, correspondente ao número de dias úteis de trabalho
mensal, efetivamente laborado.
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Parágrafo único: O EMPREGADO declara ter ciência de que o benefício concedido a título de vale
alimentação e/ou refeição é verba indenizatória, não integrando à sua remuneração em hipótese
alguma, nos moldes do §2º do art. 457 da CLT1.
CLÁUSULA SEGUNDA
– OPÇÃO –
O EMPREGADO declara, neste momento, sua opção de recebimento de auxílio alimentação:
( ) 100% (sem por cento) vale alimentação;
( ) 100% vale refeição;
( ) 50% vale alimentação e 50% vale refeição.
CLÁUSULA TERCEIRA
– AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO –[J16]
O EMPREGADO autoriza o EMPREGADOR a descontar, mensamente, o percentual de até 20%
(vinte por cento) do valor do vale alimentação e/ou refeição a título de custeio.
CLÁUSULA QUARTA
– SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO –
Ocorrendo suspensão, interrupção, cessação ou extinção do contrato de trabalho,
automaticamente será suspensa a concessão do vale alimentação e/ou refeição e
consequentemente o desconto da cota parte do EMPREGADO[J17].
Parágrafo Primeiro: Com a normalização do contrato de trabalho, automaticamente retornarse-á o fornecimento do vale alimentação e/ou refeição, ficando a EMPREGADORA, desde já
autorizada pelo EMPREGADO do desconto da sua cota parte, nos moldes acordados.[J18]
Parágrafo Segundo: O EMPREGADO compromete-se a utilizar o vale alimentação e/ou refeição
conforme explicita a legislação, estando ciente de que o uso indevido do mesmo e a inveracidade
das informações prestadas constituem falta grave, passível de punição nos termos da lei
específica, inclusive com a suspensão do benefício.
1

Art. 457 - Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além do salário devido e
pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber.
§ 2o As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio-alimentação, vedado seu
pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, não
se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e
previdenciário.
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Florianópolis, XX de XX de 201X.

____________________________________
FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS –
FECAM
CNPJ Nº 75.303.982/0001-90

____________________________________
(NOME DO EMPREGADO)
CPF Nº XXX

Testemunha (1):

Testemunha (2):

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO
BANCO DE HORAS MENSAL

Pelo presente documento, firmado entre FEDERAÇÃO CATARINENSE DE
MUNICÍPIOS – FECAM, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº
75.303.982/0001-90, com sede na Rua General Liberato Bittencourt, nº 1.885, sala
1.310, Canto, Florianópolis/SC, CEP 88070-800, doravante denominada
EMPREGADORA, e (NOME COMPLETO DO EMPREGADO), brasileiro(a),
portador da Carteira Profissional n° XX série XX, inscrito no CPF sob o nº (XXX),
residente e domiciliado na (endereço completo), doravante denominado
EMPREGADO, celebram entre si Termo Aditivo ao Contrato de Trabalho,
convencionando as seguintes alterações ao Contrato de Trabalho firmado em xxx,
conforme previsto no art. 468 da CLT, adicionando-lhe as cláusulas e condições
seguintes:
– PREMISSAS –
Considerando que o art. 444 da CLT faculta as partes a convencionar qualquer termo, de comum
acordo, que não contravenha às disposições de proteção ao trabalhador, aos contratos coletivos
que lhe sejam aplicáveis e às condições das autoridades competentes.
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Considerando que o art. 468 da CLT prevê a licitude das alterações contratuais, desde que por
mútuo consentimento entre as partes e que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao
empregado.
Considerando que o §5º do art. 59 da CLT, introduzido pela Lei nº 13.467/2017, prevê a
possibilidade de banco de horas, com compensação semestral, mediante acordo individual por
escrito.
CLÁUSULA PRIMEIRA
– OBJETO –
Fica estabelecido que o limite máximo para a compensação a maior ou a menor, em relação à
jornada contratual do EMPREGADO, será compensado no período máximo de 6 (seis)
meses[J19].
CLÁUSULA SEGUNDA
– CRITÉRIOS DE COMPENSAÇÃO –
As horas laboradas, excedentes da jornada contratual e compensadas de acordo com os critérios
deste acordo, não terão caráter de labor extraordinário e será equivalente a quantidade descrita a
seguir na hora da compensação:
a) Nos dias englobados normalmente na jornada de trabalho, para cada 1h (uma hora)
acumulada será equivalente à 1h (uma hora) a ser compensada.
b) Cada hora excedente a jornada de trabalho, limitadas à 2h (duas horas) diárias, será
equivalente a 01h30m (uma hora e trinta minutos) a ser compensada.
c) Cada hora trabalhada excedente a segunda hora extra diária será equivalente à 1h45min
(uma hora e quarenta e cinco minutos) a ser compensada, mas somente será admitido em
casos excepcionais, mediante justificativa prévia e autorização da chefia.
d) Nos dias de descanso semanal remunerado e feriados para cada 1h (uma hora) acumulada
será equivalente à 2h (duas horas) a serem compensadas.
Parágrafo Primeiro: Ocorrendo a necessidade de saídas antecipadas ou entradas tardias, as horas
não laboradas por tais motivos serão computadas no banco de horas, desde que a ocorrência e a
necessidade sejam previamente comunicadas ao superior hierárquico.
Parágrafo Segundo: Transcorrido o prazo de 06 (seis) meses sem que tenha havido a
competente compensação, em caso de banco de horas com saldo positivo, o empregado
receberá as horas extras com os devidos acréscimos; na hipótese de saldo negativo, as horas
devidas serão descontadas em contracheque do mês imediatamente posterior ao
encerramento do prazo semestral do banco de horas.
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Parágrafo Terceiro: Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho, qualquer das
modalidades, sem que tenha havido a compensação integral da jornada extraordinária, o
trabalhador terá direito ao pagamento das horas extras não compensadas, calculadas sobre o
valor da remuneração na data da rescisão, assim como o competente desconto em caso de
banco de horas com saldo devedor.
CLÁUSULA TERCEIRA
– APURAÇÃO DAS HORAS –
O saldo de horas será administrado pela EMPREGADORA através de controle individual,
mediante emissão de relatório mensal. Esse controle deverá ter o “de acordo” do EMPREGADO
e deverá ser devolvido ao departamento de recurso humanos, no prazo de 48h (quarenta e oito
horas) da ciência.

CLÁUSULA QUINTA
– VIGÊNCIA –
A vigência do presente acordo individual de trabalho será de xx de xxxx de 2018 a xx de xxxx de
2018, renovando-se automaticamente por períodos subsequentes de 6 (seis) meses, exceto se
houver manifestação das partes em contrário antes do seu término.
CLÁUSULA SEXTA
– RATIFICAÇÃO –
Ficam inteiramente ratificadas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato
firmado pelas partes em xx/xx/20xx, e em todos os seus termos já firmados até a presente data que
não tenham sido alterados, no todo ou em parte, pelas presentes disposições.
CLÁUSULA SÉTIMA
– DISPOSIÇÕES GERAIS –
Os horários de compensação não poderão ultrapassar a duração máxima estabelecida na legislação
trabalhista vigente.
Parágrafo Primeiro: Será consignado no ponto eletrônico pelo EMPREGADO o seu horário de
entrada e saída, bem como o intervalo intrajornada.
Parágrafo Segundo: Deverá ser respeitado o limite de horas extras: 2h (duas horas) diárias e
jornada máxima de 10h (dez horas) diárias.
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Parágrafo Terceiro: O sistema de flexibilização da jornada de trabalho ora estabelecido não
prejudicará o direito do EMPREGADO quanto ao intervalo mínimo de 1h (uma hora) diária para
descanso intrajornada e 11h (onze) horas consecutivas para descanso entre jornadas.
As partes, de boa-fé, justas e acordadas, após terem lido e entendido o presente aditamento, firmam
o presente Termo Aditivo, por estar de acordo com a legislação vigente, em 02 (duas) vias de igual
teor, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Florianópolis, xxx de xxx de 2018.
____________________________________
FEDERAÇÃO CATARINENSE DE
MUNICÍPIOS – FECAM
CNPJ Nº 75.303.982/0001-90

Testemunha (1):

____________________________________
(NOME DO EMPREGADO)
CPF Nº XXX

Testemunha (2):

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE
Pelo presente documento, eu (NOME COMPLETO DO EMPREGADO), brasileiro(a),
portador da Carteira Profissional n° XX série XX, inscrito no CPF sob o nº (XXX),
residente e domiciliado na (endereço completo), doravante denominado
EMPREGADO, me comprometo perante a FEDERAÇÃO CATARINENSE DE
MUNICÍPIOS – FECAM, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº
75.303.982/0001-90, com sede na Rua General Liberato Bittencourt, nº 1.885, sala
1.310, Canto, Florianópolis/SC, CEP 88070-800, doravante denominada
EMPREGADORA, a seguir integralmente todas as normas abaixo descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA
- INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS –

Para efeito do presente Termo, são consideradas informações confidenciais, de propriedade da
EMPREGADORA, todas e quaisquer informações e dados, orais ou escritos, de natureza técnica,
operacional e comercial, documentos internos, contratos, papéis, estudos, pareceres, pesquisas
e respectivos resultados, custos de serviço, custos operacionais da instituição, informações
relacionadas aos associados da EMPREGADORA, incluindo senhas, usuários, entre outros,
informações relacionadas a contratos com parceiros da EMPREGADORA, informações
relacionadas a novos projetos, estratégias da instituição ou inovações em andamento, o não
compartilhamento de vídeos, imagens e gravações relacionadas aos colegas e ao ambiente da
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instituição, processos trabalhistas, estratégias de defesa e de que o EMPREGADO tenha
conhecimento em virtude das funções desempenhadas na instituição.

Parágrafo Único: O EMPREGADO compromete-se a guardar sigilo sobre toda e qualquer
informação a que tiver acesso por força dos serviços prestados à EMPREGADORA acessada por
quaisquer meios, incluindo verbal, escrito, mecânico, eletrônico ou magnético. Estas informações
podem ser de propriedade da própria EMPREGADORA, relativa às suas atividades cotidianas,
desenvolvimento de produtos e contratos, bem como, das Associações filiadas à instituição ou a
eles relacionadas, parceiros, fornecedores e associados, sem exclusão de outras informações
afins.

CLÁUSULA SEGUNDA
- NÃO DIVULGAÇÃO –
O EMPREGADO compromete-se a guardar sigilo sobre toda e qualquer informação a que tiver
acesso por força dos serviços prestados à EMPREGADORA acessada por quaisquer meios,
incluindo verbal, escrito, mecânico, eletrônico ou magnético. Estas informações podem ser de
propriedade da própria EMPREGADORA, relativa às suas atividades cotidianas, desenvolvimento
de produtos e contratos, bem como, das associações que compõem à instituição ou a eles
relacionadas, parceiros, fornecedores e associados, sem exclusão de outras informações afins.
Parágrafo Primeiro: O EMPREGADO se obriga a não fazer internamente ou em quaisquer veículos
de comunicação, declarações sobre assuntos internos da EMPREGADORA, bem como das
associações que compõem a instituição ou a eles relacionadas, de que venha a ter conhecimento
em razão do desempenho dos serviços contratados, que violem matéria considerada confidencial
pela mesma, que atinjam o seu negócio, direta ou indiretamente ou, ainda, que possam ser
desabonadoras para a reputação desta última.
Parágrafo Segundo: O EMPREGADO se compromete, também, a não divulgar, noticiar ou publicar
qualquer aspecto relativo às informações confidenciais de que o EMPREGADO tenha
conhecimento por força de suas atividades, sem antes obter prévia autorização, expressa e
formalmente, expedida pela Diretoria Executiva da EMPREGADORA.

Federação Catarinense de Municípios – FECAM
Rua General Liberato Bittencourt, 1.885, Centro Executivo Imperatriz, Sala 1310, Canto – Florianópolis/SC. CEP
88070-800 – 48 3221-8800 – www.fecam.org.br – fecam@fecam.org.br

RESOLUÇÃO Nº 009/2019

Parágrafo Terceiro: É vedado ao EMPREGADO revelar a terceiros qualquer informação que tenha
sido obtida por força de suas atividades profissionais e, também, desenvolver ou auxiliar
terceiros a desenvolver produtos, métodos ou serviços com base nas mesmas informações.
Parágrafo Quarto: Caso o EMPREGADO seja obrigado por ordem judicial ou de autoridades
públicas com poderes para tal, a divulgar qualquer Informação Confidencial, deverá comunicar
tal fato imediatamente à EMPREGADORA anteriormente à referida divulgação, para que esta
possa tomar as providências que entender cabíveis e necessárias. Neste caso, o EMPREGADO se
compromete a divulgar somente a parte da informação que está sendo requerida, preservando
em sigilo os dados que não lhe forem solicitado.
Parágrafo Quinto: Todo e qualquer recurso tecnológico disponibilizado ao EMPREGADO, tais
como sistemas, softwares, equipamentos, e-mail coorporativo, celular, é de propriedade da
EMPREGADORA e deve ser utilizado pelo EMPREGADO exclusivamente para a realização das
atividades profissionais para as quais foi contratado. O EMPREGADO é responsável por todo e
qualquer acesso feito através das suas credenciais. Diante disso, o EMPREGADO não poderá:
a) Utilizar os recursos disponibilizados para realizar atividades que não estejam relacionadas
ao contrato de trabalho, ou utilizá-los em serviços externos, inclusive em jornadas de
horas extraordinárias sem expressa autorização da EMPREGADORA;
b) Baixar, instalar, armazenar, distribuir ou executar nos recursos disponibilizados,
softwares ilegais ou não autorizados pela EMPREGADORA, além de arquivos não
relacionados ao trabalho como vídeos, áudios e fotos;
c) Acessar, armazenar, divulgar, enviar ou transmitir: SPAM, conteúdo ilegal, programas de
bate-papo, piada, senhas, endereços de e-mail, contas de usuários, convites para
participação de correntes, ajuda de qualquer natureza, avisos de vírus, boatos, material
de teor ameaçador, vulgar, obsceno, pornográfico, ofensivo, hostil, preconceituoso, ou
de qualquer forma censurável ou que contrarie os princípios éticos da EMPREGADORA;
d) Acessar, copiar, destruir, indisponibilizar ou alterar indevidamente dados e informações
armazenadas em servidores ou nos recursos, gerando possíveis falhas ou danos à
EMPREGADORA ou terceiros;
e) Acessar qualquer conta de usuário de outro EMPREGADO sem autorização;
f) Instalar ou configurar qualquer equipamento de informática não autorizado, inclusive
alterar configurações de softwares e hardwares previamente instalados;
g) Permitir a utilização dos recursos por pessoas não pertencentes ao quadro de
EMPREGADOS, para quaisquer fins, sem autorização prévia do gestor responsável pelo
equipamento;
h) Danificar os recursos disponibilizados ou efetuar qualquer manutenção nas peças dos
mesmos;
Federação Catarinense de Municípios – FECAM
Rua General Liberato Bittencourt, 1.885, Centro Executivo Imperatriz, Sala 1310, Canto – Florianópolis/SC. CEP
88070-800 – 48 3221-8800 – www.fecam.org.br – fecam@fecam.org.br

RESOLUÇÃO Nº 009/2019

i)

Conectar qualquer equipamento não pertencente à EMPREGADORA na sua rede
corporativa, incluindo notebooks, cartões de memória, pen-drives e smartphones;
j) Deixar de comunicar ao seu superior imediato o conhecimento de qualquer violação das
cláusulas deste contrato;
k) Deixar de proteger adequadamente papéis, mídias de computador e informações
confidenciais quando não estiverem sendo utilizadas;
l) Transmitir informações que possam causar danos físicos, materiais ou morais para a
EMPREGADORA ou a terceiros.
m) Transmitir qualquer informação de propriedade da EMPREGADORA, seus parceiros ou
associados da instituição para fora da sua rede corporativa, incluindo e-mails pessoais e
discos virtuais.

Parágrafo Sexto: O EMPREGADO autoriza a EMPREGADORA a verificar, sempre que julgar
necessário, o atendimento às obrigações descritas neste contrato, através da auditoria e
monitoramento de todos os dados e informações acessados, armazenados e transmitidos através
de seus recursos, inclusive os hardwares e softwares instalados nos equipamentos, downloads,
arquivos gravados, mensagens de e-mail e acessos à internet.

CLÁUSULA TERCEIRA
- CÓPIAS É terminantemente proibido produzir cópias ou “back-up”, além daquelas imprescindíveis ao
desenvolvimento do trabalho, por qualquer meio ou forma, de qualquer dos documentos
fornecidos ou documentos que tenham chegado ao conhecimento do EMPREGADO em virtude
do vínculo funcional.

Parágrafo primeiro: O EMPREGADO deverá devolver, íntegros e integralmente, todos os
documentos a ele fornecidos, inclusive as cópias porventura necessárias, na data estipulada pela
EMPREGADORA para entrega, ou quando não for mais necessária a manutenção das
informações confidenciais, comprometendo-se a não reter quaisquer reproduções, cópias ou
segundas vias, sob pena de incorrer nas responsabilidades previstas neste instrumento.

Parágrafo segundo: O EMPREGADO deverá destruir todo e qualquer documento por ele
produzido que contenha informações confidenciais da EMPREGADORA, quando não mais for
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necessária a manutenção dessas informações confidenciais, comprometendo-se a não reter
quaisquer reproduções, sob pena de incorrer nas responsabilidades previstas neste instrumento.

CLÁUSULA QUARTA
- RESPONSABILIDADE DO EMPREGADO Ao receber informação confidencial o EMPREGADO se compromete a não discutir perante
terceiros, nem usar, divulgar, revelar, ceder a qualquer título ou dispor das informações
confidenciais, para qualquer pessoa, física ou jurídica e para nenhuma outra finalidade que não
seja exclusivamente relacionada à execução de minhas atividades, cumprindo ao EMPREGADO
adotar cautelas e preocupações adequadas no sentido de impedir o seu uso indevido por
qualquer pessoa que, por qualquer razão ou forma, tenha tido acesso às mesmas.
CLÁUSULA QUINTA
- VIOLAÇÃO O EMPREGADO reconhece e aceita que, na hipótese de descumprimento das obrigações ora
pactuadas, revelando informações de propriedade da EMPREGADORA, de suas afiliadas,
coligadas, agências à terceiros ou fazendo uso inadequado dos recursos disponibilizados pela
EMPREGADORA, estará sujeito as sanções legais, éticas e administrativas, sem prejuízo da
atribuição da responsabilidade penal e civil com eventual indenização por perdas e danos à
EMPREGADORA, às associações que compõem a instituição, parceiros e terceiros prejudicados.
CLÁUSULA SEXTA
- PRAZO DE VIGÊNCIA –
O compromisso no presente Termo, tanto quanto as responsabilidades e obrigações dele
derivada, vigorarão por tempo indeterminado, inclusive após a rescisão contratual.

Assim, em critério de sigilo absoluto, o EMPREGADO está ciente das normas do Termo de
Compromisso de Confidencialidade da EMPREGADORA, comprometendo-se em não revelar,
divulgar, utilizar sob qualquer pretexto, publicar ou mesmo comentar, com quem quer que seja,
referidas informações e/ou resultados, sob pena serem aplicadas as sanções nos âmbitos
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trabalhistas2, civil3 e penal4.
Por ser verdade, firmo o presente termo de compromisso de confidencialidade.
Florianópolis, (XX) de (XXXXXX) de (XXXX).
____________________________________
FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS –
FECAM
CNPJ Nº 75.303.982/0001-90

Testemunha (1):

____________________________________
(NOME DO EMPREGADO)
CPF Nº XXX

Testemunha (2):

TERMO DE RESPONSABILIDADE PELA GUARDA E USO DE EQUIPAMENTOS DE TRABALHO

Pelo presente documento, firmado entre a FEDERAÇÃO CATARINENSE DE
MUNICÍPIOS – FECAM, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº
75.303.982/0001-90, com sede na Rua General Liberato Bittencourt, nº 1.885, sala
1310, Canto, Florianópolis/SC, CEP 88070-800, doravante denominada
EMPREGADORA, e X, portador da Carteira Profissional n° XX série XX, inscrito no
CPF sob o n° XX, denominado EMPREGADO, celebram entre si TERMO DE
RESPONSABILIDADE PELA GUARDA E USO DE EQUIPAMENTOS DE TRABALHO,
em complementação ao contrato de trabalho firmado em XX/XX/XXXX mediante
as cláusulas e condições que seguem:

2

Em especial, mas não exclusivamente:
Art. 482 CLT – Constituem justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador: (...)
g) violação de segredo da empresa;
h) ato de indisciplina ou de insubordinação.
3

Em especial, mas não exclusivamente:
Art. 186 CC – Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano
a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Art. 408 CC – Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a
obrigação ou se constitua em mora.
Art. 409 CC – A cláusula penal estipulada conjuntamente com a obrigação, ou em ato posterior, pode referir-se à
inexecução completa da obrigação, à de alguma cláusula especial ou simplesmente à mora.
4
Em especial, mas não exclusivamente:
Art. 154 CP - Revelar alguém, sem justa causa, segredo, de quem têm ciência em razão de função, ministério, ofício,
ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outrem:
Pena – detenção, 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.
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Pelo presente instrumento a EMPREGADORA fornece ao EMPREGADO a título de empréstimo,
para uso exclusivo, conforme determinado em lei, os equipamentos especificados neste termo
de responsabilidade.
Os equipamentos são para uso exclusivo à realização das atividades laborais, sendo vedado o uso
para quaisquer outras atividades de cunho particulares.
Apesar de que estes equipamentos estejam sob cuidado, responsabilidade e guarda do
EMPREGADO, os mesmos deverão estar à disposição da empresa sempre que:
a) Se fizer necessário;
b) For solicitado;
c) Houver troca de função para a qual não haja necessidade de sua utilização;
d) A empresa decidir pela suspensão do uso ou posse;
e) No período de férias.
O EMPREGADO compromete-se a mantê-los em perfeito estado de conservação, devendo
comunicar imediatamente ao setor competente em caso de dano, inutilização, ou extravio do
equipamento.
Constatado dano ou extravio do equipamento por culpa ou dolo do EMPREGADO, este
responderá pela total integridade dos bens e seu pleno funcionamento, arcando com os custos
necessários de reparos, consertos ou reposições decorrentes de mau uso, negligência ou dolo,
ficando desde já autorizado o desconto na folha de pagamento, como também estará sujeito à
aplicação das medidas disciplinares cabíveis por parte da empregadora.
Finalizado os serviços ou caso haja suspensão, interrupção ou rescisão do contrato de trabalho,
os equipamentos deverão ser devolvidos à empresa imediatamente, em perfeito estado de
conservação, considerando-se o tempo do uso.
DATA

EQUIPAMENTO

QUANTIDADE

MARCA

MODELO

ASS. DO EMPREGADO

Cidade, XX de XX de 201X.
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_______________________________________________
(NOME DO EMPREGADO)
CPF Nº XXX

____________________________________________________
FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS – FECAM
CNPJ Nº 75.303.982/0001-90

Testemunha (1):

Testemunha (2):

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO
Ref.: Concessão de vale transporte e autorização de desconto

Pelo presente documento, firmado entre FEDERAÇÃO CATARINENSE DE
MUNICÍPIOS – FECAM, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº
75.303.982/0001-90, com sede na Rua General Liberato Bittencourt, nº 1.885, sala
1.310, Canto, Florianópolis/SC, CEP 88070-800, doravante denominada
EMPREGADORA, e (NOME COMPLETO DO EMPREGADO), brasileiro(a), portador
da Carteira Profissional n° XX série XX, inscrito no CPF sob o nº (XXX), residente e
domiciliado na (endereço completo), doravante denominado EMPREGADO,
celebram entre si Termo Aditivo ao Contrato de Trabalho, convencionando as
seguintes alterações ao Contrato de Trabalho firmado em XX/XX/XXXX,
adicionando-lhe as cláusulas e condições seguintes:
– PREMISSAS –
Considerando que o aceite ao vale transporte é uma faculdade do empregado, que pode preferir
não recebê-lo, uma vez que participa de seu custeio através de desconto salarial.
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Considerando que o vale transporte será pago pelo beneficiário até o limite de 6% (seis por cento)
de seu salário.
Considerando que não é permitido substituir o fornecimento do vale transporte por antecipação
em dinheiro ou qualquer outra forma.
CLÁUSULA PRIMEIRA
– OPÇÃO –
O EMPREGADO declara, neste momento, sua opção quanto à intenção de utilizar-se do
transporte público e de perceber vale-transporte:
( ) Sim

( ) Não
CLÁUSULA SEGUNDA
– DECLARAÇÃO –

Para a análise da concessão do vale transporte, o EMPREGADO declara:
1. Endereço residencial:_______________________________________________________
2. Meio de transporte utilizado no trajeto residência ao trabalho e vice-versa:
( ) Ônibus
( ) Outros (especificar):_________________________________________________________
2.1. No perímetro urbano:
( ) Municipal
( ) Intermunicipal
( ) Interestadual
2.2. Número de conduções diárias: ______.
CLÁUSULA TERCEIRA
– DESCONTO SALARIAL E DANOS –
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O EMPREGADO autoriza a EMPREGADORA a descontar, mensalmente, o percentual de 6% (seis
por cento) da remuneração a título de custeio do Vale Transporte (Art. 10 do Decreto n°
95.247/87).
Parágrafo Primeiro: o EMPREGADO resta ciente que a não utilização dos vales transporte
concedidos deve ser imediatamente comunicada ao departamento de recursos humanos para
que possam proceder ao desconto dos vales do mês subsequente, que ficam, desde já
autorizados.
Parágrafo Segundo: O EMPREGADO que não comunicar posteriormente a não utilização do
transporte público e dos vales transporte fica sujeito a desconto salarial pelo recebimento
indevido dos valores de vale transporte, estando, desde já, autorizado o EMPREGADOR a fazêlo.
Parágrafo Terceiro: O EMPREGADO que não comunicar posteriormente a não utilização do
transporte público e dos vales transporte fica sujeito, também, a rescisão contratual por justo
motivo, considerando-se falta grave (art. 7º parágrafo 3º do Decreto nº 95247/87).
Parágrafo Quarto: O EMPREGADO se compromete a atualizar as informações pessoais junto ao
departamento de recursos humanos sempre que ocorram alterações, no prazo de 02 (dois) dias
úteis da alteração.
Florianópolis, XX de XX de 20XX.

____________________________________
FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS –
FECAM
CNPJ Nº 75.303.982/0001-90

Testemunha (1):

____________________________________
(NOME DO EMPREGADO)
CPF Nº XXX

Testemunha (2):
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TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO
Ref.: Concessão plano de saúde e autorização de desconto

Pelo presente documento, firmado entre FEDERAÇÃO CATARINENSE DE
MUNICÍPIOS – FECAM, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº
75.303.982/0001-90, com sede na Rua General Liberato Bittencourt, nº 1.885, sala
1.310, Canto, Florianópolis/SC, CEP 88070-800, doravante denominada
EMPREGADORA, e (NOME COMPLETO DO EMPREGADO), brasileiro(a), portador
da Carteira Profissional n° XX série XX, inscrito no CPF sob o nº (XXX), residente e
domiciliado na (endereço completo), doravante denominado EMPREGADO,
celebram entre si Termo Aditivo ao Contrato de Trabalho, convencionando as
seguintes alterações ao Contrato de Trabalho firmado em XX/XX/XXXX,
adicionando-lhe as cláusulas e condições seguintes:
– PREMISSAS –
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Considerando que não há obrigatoriedade legal de concessão de plano de saúde por parte da
empregadora;
Considerando que o aceite ao plano de saúde é uma faculdade do empregado, que pode preferir
não aderi-la, uma vez que participará de seu custeio através de desconto salarial;
Considerando a natureza indenizatória da assistência médica prestada pela empregadora,
conforme previsão no inciso IV do §2º e §5º do art. 458 da CLT.
CLÁUSULA PRIMEIRA
– OBJETO –
A EMPREGADORA oferece ao EMPREGADO, após o período de experiência de 90 (noventa) dias,
o benefício de adesão ao plano de saúde conveniado à instituição, na modalidade XXX, de
cobertura estadual / nacional, com coparticipação de X% (xx por cento) / sem coparticipação[J20].
Parágrafo Primeiro: A EMPREGADORA assume a obrigação de manter e custear o plano de
saúde, no percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor da mensalidade do EMPREGADO,
sendo de responsabilidade do EMPREGADO o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor
da sua mensalidade e a integralidade dos valores referentes à coparticipação.
Parágrafo Segundo: O EMPREGADO declara ter ciência de que o benefício concedido a título de
plano de saúde é verba indenizatória, não integrando à sua remuneração em hipótese alguma,
nos moldes do inciso IV do §2º e §5º do art. 458 da CLT.
CLÁUSULA PRIMEIRA
– OPÇÃO –
O EMPREGADO declara, neste momento, sua opção quanto à intenção de aderir ao plano de
saúde ofertado pela EMPREGADORA:
( ) Sim, tenho interesse em aderir ao plano de saúde ofertado pela EMPREGADORA,
coparticipação e abrangência estadual
( ) Sim, tenho interesse em aderir ao plano de saúde ofertado pela EMPREGADORA,
coparticipação e abrangência nacional
( ) Sim, tenho interesse em aderir ao plano de saúde ofertado pela EMPREGADORA,
coparticipação e abrangência estadual
( ) Sim, tenho interesse em aderir ao plano de saúde ofertado pela EMPREGADORA,
coparticipação e abrangência nacional
( ) Não, não tenho interesse em aderir ao plano de saúde ofertado pela EMPREGADORA

com
com
sem
sem
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Parágrafo Único: A EMPREGADORA pagará o valor mensal de R$XX (XXX), a título de ajuda de
custo para despesas médicas, ao EMPREGADO que não aderir ao plano de saúde.
CLÁUSULA SEGUNDA
– EXTENSÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS DEPENDENTES –
O benefício poderá ser estendido aos dependentes do EMPREGADO, neste caso, será da
responsabilidade deste, o pagamento integral da mensalidade e valores referentes à
coparticipação dos dependentes.
Parágrafo Primeiro: Poderão ser dependente a pedido do EMPREGADO, sendo imprescindível à
apresentação de documento que comprovem a dependência:[J21]
a) Cônjuge: certidão de casamento;
b) Companheiro(a): certidão de nascimento de filho havido em comum, ou certidão de
casamento religioso, ou declaração do imposto de renda do EMPREGADO, em que conste
o companheiro(a) como seu dependente, ou escritura pública declaratória de
dependência econômica, ou conta bancária conjunta;
c) Filhos naturais e/ou adotivos, desde o nascimento até completarem 24 (vinte e quatro)
anos: certidão de nascimento do dependente ou documento de identidade do
dependente;
d) Filhos comprovadamente incapazes: certidão de nascimento ou documento de
identidade (RG) e laudo médico que ateste incapacidade;
e) Enteados, desde o nascimento até completarem 24 (vinte e quatro) anos e desde que,
comprovadamente, vivam sob sua dependência econômica: certidão de tutela e
declaração do imposto de renda do EMPREGADO, em que conste o companheiro(a) como
seu dependente, ou escritura pública declaratória de dependência econômica;
f) Pai e/ou mãe do EMPREGADO, desde que, comprovadamente, vivam sob sua
dependência econômica: certidão de nascimento do dependente e declaração do
imposto de renda do EMPREGADO, em que conste o companheiro(a) como seu
dependente, ou escritura pública declaratória de dependência econômica.
Parágrafo Segundo: O EMPREGADO declara:
( ) Não, não tenho interesse em estender a adesão do plano de saúde ofertado pela
EMPREGADORA aos meus dependentes
( ) Sim, tenho interesse em estender a adesão do plano de saúde ofertado pela EMPREGADORA
aos dependentes
CLÁUSULA TERCEIRA
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– DESCONTO SALARIAL –
O EMPREGADO autoriza a EMPREGADORA a descontar de sua remuneração, mensalmente, o
percentual de 50% (cinquenta por cento) a do valor de sua mensalidade do plano de saúde e o
valor integral da coparticipação, conforme relatório encaminhado pelo plano de saúde.
Parágrafo Primeiro: O EMPREGADO autoriza a EMPREGADORA a descontar de sua
remuneração, mensalmente, o valor integral da mensalidade do plano de saúde de seus
dependentes, bem como o valor integral da coparticipação, conforme relatório encaminhado
pelo plano de saúde.
Parágrafo Segundo: O EMPREGADO se compromete a atualizar as informações pessoais junto
ao departamento de recursos humanos sempre que ocorram alterações, no prazo de 02 (dois)
dias úteis da alteração.
CLAÚSULA SEGUNDA
- RESSARCIMENTO DAS DESPESAS O EMPREGADO, na hipótese de suspensão, interrupção, cessação ou extinção do contrato de
trabalho, ficará obrigado a ressarcir a EMPREGADORA os valores referentes à sua quota-parte
na mensalidade e coparticipação no plano de saúde, e integralidade da mensalidade e
coparticipação no plano de saúde de seus dependentes.
Parágrafo Único: A EMPREGADORA comunicará por escrito o valor devido, devendo o
EMPREGADO realizar o ressarcimento em até 72h (setenta e duas horas) contados do
recebimento da comunicação, estando ciente de que o não ressarcimento no montante e prazo
previsto constitui falta grave, passível de punição nos termos da lei específica, inclusive com a
suspensão do benefício.
CLÁUSULA TERCEIRA
- RATIFICAÇÃO –
Ficam inteiramente retificadas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato
firmado pelas partes em XX/XX/XXXX, e em todos os seus termos já firmados até a presente data
que não tenham sido alterados, no todo ou em parte, pelas presentes disposições.
E por estarem assim justas e acordadas, as partes firmam o presente Termo Aditivo, por estar de
acordo com a legislação vigente, em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 02 (duas)
testemunhas.
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Florianópolis, XX de XXX de 201X.

____________________________________
FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS –
FECAM
CNPJ Nº 75.303.982/0001-90

Testemunha (1):

____________________________________
(NOME DO EMPREGADO)
CPF Nº XXX

Testemunha (2):
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