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TERMO ADITIVO A ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2022/2022 
 

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: PB000095/2022
DATA DE REGISTRO NO MTE: 22/03/2022
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR010009/2022
NÚMERO DO PROCESSO: 19964.103339/2022-11
DATA DO PROTOCOLO: 18/03/2022
 
 
 
NÚMERO DO PROCESSO DO ACORDO COLETIVO PRINCIPAL: 19964.109071/2021-40
DATA DE REGISTRO DO ACORDO COLETIVO PRINCIPAL: 07/07/2021

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.
SIND TRAB EMP TELECO OPERAD DE MESAS TELEF EST PARAIBA , CNPJ n. 08.301.707/0001-40,
neste ato representado(a) por seu ;
 
E 
 
AEC CENTRO DE CONTATOS S/A, CNPJ n. 02.455.233/0018-52, neste ato representado(a) por seu e por
seu ;
 
AEC CENTRO DE CONTATOS S/A, CNPJ n. 02.455.233/0014-29, neste ato representado(a) por seu e por
seu ;
 
celebram o presente TERMO ADITIVO DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, estipulando as condições
de trabalho previstas nas cláusulas seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE 
 
As partes fixam a vigência do presente Termo Aditivo de Acordo Coletivo de Trabalho no período de 01º de
janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022 e a data-base da categoria em 01º de janeiro. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA 
 
O presente Termo Aditivo de Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s)
acordante(s), abrangerá a(s) categoria(s) Profissionais dos trabalhadores no Estado da Paraíba em
empresas de Telecomunicações, Telefonia Móvel, Centros de Atendimento, Call Centers,
Transmissão de Dados e Correio Eletrônico, Serviços Troncalizados de comunicação, Rádio
Chamadas, Telemarketing, Projetos, Construção, Instalação e Operação de Equipamentos e Meios
Físicos de Transmissão de Sinal, e Operadores de Mesas Telefônicas, com abrangência territorial na
PB, com abrangência territorial em PB. 

 
SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO 

PISO SALARIAL 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - PISOS SALARIAIS 
 

A partir 1 de março de 2022 o piso salarial será de R$ 1.481,33 (mil quatrocentos e oitenta e um reais e
trinta e três centavos) mensais para os empregados enquadrados na jornada correspondente a 08 (oito)
horas diárias e 220 (duzentos e vinte) horas mensais, excetuando os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais.

Excluem ainda da abrangência desta cláusula os jovens aprendizes na forma da lei.

Parágrafo primeiro: A partir de 01/03/2022, o piso salarial a ser praticado para os empregados que
exercem o cargo de Atendente, com jornada de 180 (cento e oitenta) horas mensais será de R$ 1.212,00
(um mil, duzentos e doze reais). Em caso de jornada reduzida, o valor de salário será proporcional ao piso
levando em conta a jornada de trabalho.



12/04/22, 16:30 Mediador - Extrato Termo Aditivo de Acordo Coletivo

www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?NrSolicitacao=MR010009/2022 2/4

Para esses trabalhadores será pago ainda um de abono compensatório de natureza indenizatória de R$
240,00 (duzentos e quarenta reais), em parcela única, a ser efetivada até 10 de março de 2022. Para os
trabalhadores admitidos após 1 de janeiro até 28 de fevereiro de 2022 o abono será pago de forma
proporcional.

Parágrafo segundo: O salário dos colaboradores sujeitos a jornadas 180 horas que recebem acima do
salário mínimo, serão reajustados na razão de 50% (cinquenta por cento) do INPC 10,16% do ano de 2021
em abril de 2022 e os outros 50% (cinquenta por cento) em agosto de 2022. Também receberão um abono
de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) a ser pago até o dia 10 de março de 2022.

Parágrafo terceiro: O salário dos os ocupantes dos demais cargos, exceto Auxiliar de Serviços Gerais,
cujo valor não supere R$4.000,00 (quatro mil reais) serão reajustados na razão de 50% (cinquenta por
cento) do INPC 10,16% do ano de 2021 em abril de 2022 e outros 50% (cinquenta por cento) em agosto de
2022, considerando os valores salariais praticados em dezembro de 2021.

Para esses trabalhadores, e desde que estejam com o contrato ativo em 01 de março de 2022, será pago
também um abono, de natureza indenizatória e sem qualquer vinculação ao salário, no valor de R$ 240,00,
a ser efetivado em março de 2022.

Parágrafo quarto: Para os trabalhadores desligados entre 01/01/2022 a 28/02/2022, terão direito ao abono
compensatório no valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais). Proposicional ao período trabalhado
entre 01/01/2022 a 28/02/2022. Desde que o Ex. Trabalhador compareça a empresa e faça a solicitação
expressa.

Esse pagamento ocorrerá em até 30 (trinta) dias a contar da data da solicitação expressa.

Parágrafo quinto: Para os trabalhadores admitidos após 1 de janeiro até 28 de fevereiro de 2022, o abono
compensatório no valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) será pago de forma proporcional.

 

 
 

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS 
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E/OU RESULTADOS 

 
CLÁUSULA QUARTA - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS - PPR 
 

No prazo de 60 (sessenta dias) a contar da assinatura do presente Termo Aditivo a AEC e o SINTTEL/PB
deverão iniciar as reuniões com vista às negociações sobre as condições e critérios para estabelecimento
de Programa de Participação nos Resultados – PPR.

 
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 

 
CLÁUSULA QUINTA - AUXÍLIO VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 
 

Os benefícios de vale refeição e/ou alimentação serão reajustados pelo INPC 10,16% de 2021 a partir de
maio de 2022.

Parágrafo primeiro: Será concedido o pagamento de abono de R$ 60,00 (sessenta reais) a ser quitado até
o dia 10 de março de 2022. Terão direito a esse abono os trabalhadores que fazem jus ao recebimento de
vale alimentação ou vale refeição.

 
AUXÍLIO CRECHE 

 
CLÁUSULA SEXTA - AUXÍLIO/REEMBOLSO CRECHE E AUXÍLIO FILHO EXCEPCIONAL 
 

A partir de 01 de maio de 2022, a AeC reajustará o valor desses benefícios na razão de 100% do INPC
10,16% de 2021.
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Parágrafo primeiro: Os critérios para pagamento do auxílio creche e do reembolso creche assim como do
auxílio filho excepcional mantêm-se os mesmos previstos no Acordo Coletivo 2021/2022.

 

Parágrafo segundo: A empresa fornecerá, conforme regras estabelecidas no acordo coletivo firmado em
2021, a todos os trabalhadores ativos em janeiro de 2022, um kit escolar, cuja entrega se dará até o final do
mês de abril.

 

 
 

RELAÇÕES SINDICAIS 
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - TAXA ASSISTENCIAL 
 

Visando o fortalecimento da entidade sindical será descontado em duas parcelas de 1,5% (um e meio por
cento) em Março/22 e 1,5% (um e meio por cento) em abril/22, ficando assegurado o direito de oposição até
o dia 18/02/22.

 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO 

 
CLÁUSULA OITAVA - MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES ANTERIORES 
 

Ficam mantidas todas as demais conquistas de todas as cláusulas do instrumento normativo principal
(Número do Registro do IC Principal: PB000270/2021) que não foram alteradas ou melhoradas por ocasião
da celebração deste termo aditivo.

 

 
 
CLÁUSULA NONA - REGISTRO DO INSTRUMENTO 
 

E por estarem ajustadas, as partes celebram o presente TERMO ADITIVO AO ACORDO COLETIVO DE
TRABALHO, que se constitui como único instrumento entabulado, e estabelecem, de comum acordo, que a
falta de previsão neste acordo de qualquer benefício, determinará a aplicação da lei que o regulamenta.
Assinam, pois, o mesmo e determinam seu encaminhamento para o competente registro e arquivo na
Superintendência Regional do Trabalho.

 
 

 
 

MARTA BERNARDINO SENA DA SILVA 
PRESIDENTE 

SIND TRAB EMP TELECO OPERAD DE MESAS TELEF EST PARAIBA 
 
 
 

FLAVIA NEVES TOMAGNINI 
DIRETOR 

AEC CENTRO DE CONTATOS S/A 
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JOAO LUIZ NORONHA LUZ 
DIRETOR 

AEC CENTRO DE CONTATOS S/A 
 
 
 

FLAVIA NEVES TOMAGNINI 
DIRETOR 

AEC CENTRO DE CONTATOS S/A 
 
 
 

JOAO LUIZ NORONHA LUZ 
DIRETOR 

AEC CENTRO DE CONTATOS S/A 
 

 
ANEXOS

ANEXO I - ATA DA ASSEMBLEIA EM 08.02.2022
 

Anexo (PDF)

 
    A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério da Economia na
Internet, no endereço http://www.mte.gov.br. 

http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR010009_20222022_03_11T14_18_11.pdf

