
Bom dia!
Sejam 

todos bem-
vindos!

Adcon Administração e Conservação 
Eireli

Por gentileza, configure seu 
aparelho celular para o modo 
silencioso.



Reflexão para começar bem o nosso 
encontro de hoje!



O objetivo desse encontro é promover a

reciclagem sobre as normas e políticas

internas da Adcon, visando a melhoria

na comunicação e na relação de trabalho

entre a empresa e seus funcionários.

Também serão abordados alguns temas

sobre legislações no âmbito da

Administração Pública, que possuem

relação direta com os serviços de

terceirização de mão de obra.





A ADCON ADMINISTRAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELI, é
uma empresa brasileira, presente no mercado há mais de 17
anos.

Nossa missão é atender com precisão e absorver a
necessidade de nossos clientes, levando até eles uma mão
de obra composta por profissionais qualificados e treinados,
para uma execução dos serviços com eficiência e qualidade.

Buscamos diariamente a excelência na prestação dos
serviços, para que os resultados atendam às expectativas
dos nossos clientes, parceiros e colaboradores,
vislumbrando de maneira ética o crescimento e a imagem
da empresa. Somos referência em qualidade na prestação
de serviços junto a instituições públicas e organizações
privadas em todo o estado de Minas Gerais e no DF.



Lei nº 13.467/17
“Reforma Trabalhista”

Introdução

A Lei nº 13.467/2017, conhecida como Lei da Reforma Trabalhista, apresentou
inúmeras alterações nas relações de trabalho, bem como regulamentou temas
de extrema relevância. Trata-se de um instrumento que representa um avanço
para a modernização trabalhista no Brasil, ainda que sujeito a
aperfeiçoamentos. O objetivo dessa apresentação é disseminar as principais
alterações e regras já em vigor. A seguir, apresentamos as principais
modificações promovidas pela Lei, bem como outros aspectos previstos na
Medida Provisória nº 808, de 14 de novembro de 2017.



Lei nº 13.467/17
“Reforma Trabalhista”

Medida Provisória 808/2017

• Por não ter sido votada pelo Congresso Nacional, a Medida Provisória

808/2017 deixou de produzir seus efeitos em 23.04.2018. Entretanto, ressalte-se

que mesmo perdendo sua validade a partir da citada data, a MP teve eficácia

legal durante o período em que esteve vigente, ou seja, a contar de 14.11.2017 a

22.04.2018.Neste período, todos os atos praticados pelo empregador com base

na MP 808/2017, foram válidos e possuem amparo jurídico.

• Assim, a partir de 23.04.2018 as alterações feitas pela citada MP sobre o texto 

da Lei 13.467/2017 ou sobre a CLT deixam de existir, voltando a valer o texto 

original pela Lei 13.467/2017 ou o texto original da CLT.



Lei nº 13.467/17
“Reforma Trabalhista”

O que muda para as pequenas empresas?

Não há na reforma uma distinção entre portes de empresas, salvo alguns
tópicos, como o depósito recursal e a diminuição do valor da multa
administrativa, os quais preveem o tratamento diferenciado específico para as
MPE.

Mas, o que resulta de mais proveitoso para quem é responsável por um
pequeno negócio é a flexibilização de forma. O modelo de contrato era muito
rígido e universal. Assim, uma grande empresa possuía mais recursos para se
ajustar a regras não tão favoráveis, ao passo que o pequeno empreendedor era
muito mais sensível a essas exigências. De modo geral, a flexibilização concede
aos pequenos negócios maiores possibilidades de conferir eficiência à gestão a
partir da força de trabalho.



Lei nº 13.467/17
“Reforma Trabalhista”

TERCEIRIZAÇÃO

ANTES DA REFORMA TRABALHISTA

• A Lei nº 6.019/1974, já havia sido alterada pela 13.419/2017, permitindo a
terceirização de qualquer atividade exercida pela empresa, e não apenas das
atividades secundárias.

ATUALMENTE

• Está autorizada a terceirização de todas as atividades, inclusive da atividade
principal da empresa contratante, desde que a contratação seja feita através
de uma empresa prestadora de serviços. São assegurados aos terceirizados
os mesmos direitos dos empregados da contratante, quanto à alimentação
(quando oferecida em refeitórios), serviços de transporte, atendimento
médico ou ambulatorial existente nas dependências da contratante ou local
por ela designado, treinamento adequado fornecido pela contratada quando
a atividade o exigir.



Lei nº 13.467/17
“Reforma Trabalhista”

REMUNERAÇÃO

ANTES DA REFORMA TRABALHISTA

• Integravam o salário não só a importância fixa estipulada, como também as
comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagens e
abonos pagos pelo empregador.

ATUALMENTE

• Integram o salário a importância fixa estipulada, as gratificações legais e as
comissões pagas pelo empregador.

• 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.



Lei nº 13.467/17
“Reforma Trabalhista”

DEMISSÃO POR ACORDO MÚTUO

ANTES DA REFORMA TRABALHISTA

• Inexistência de previsão legal.

ATUALMENTE

• Mútuo acordo para rescisão do contrato de trabalho, no qual o

empregado terá direito a:

1. 50% do aviso prévio

2. 20% de multa sobre o saldo do FGTS

3. Levantar 80% do saldo do FGTS

4. Demais verbas trabalhistas (13º, férias etc.)

5. Sem direito ao seguro-desemprego



Lei nº 13.467/17
“Reforma Trabalhista”

CONTRATO DE TRABALHO INTERMITENTE

ANTES DA REFORMA TRABALHISTA

• Inexistência de previsão legal.

ATUALMENTE

• Este tipo de contrato de trabalho fica regulamentado. Na prática esse
modelo de contrato pode ser utilizado, por exemplo, por bares e
restaurantes que podem fixar este tipo de trabalho com garçons, cozinheiros
e seguranças que atuarem nos períodos com maior público.

• Outro exemplo são lojas de varejo que podem fixar contrato com
vendedores para trabalharem em datas cujo movimento do comércio é
maior (Dia das Mães, Natal etc.).



Lei nº 13.467/17
“Reforma Trabalhista”

CONTRATO DE TRABALHO INTERMITENTE

(Continuação)

ATUALMENTE

• Suas principais características são:

1. Trabalho que intercala períodos de prestação de serviços (horas, dias ou
mesmo meses) e de inatividade;

2. Empregado pode prestar serviços para vários empregadores;

3. Empregado deve ser convocado três dias antes do início da prestação
dos serviços e terá o prazo de 24 horas* para aceitar ou não, não podendo a
recusa ser considerada como insubordinação;

4. No período trabalhado serão aplicáveis as mesmas regras trabalhistas*
de qualquer contrato de trabalho, inclusive quanto ao valor da hora de trabalho
a ser paga, que deverá ser igual à dos demais trabalhadores;



Lei nº 13.467/17
“Reforma Trabalhista”

CONTRATO DE TRABALHO INTERMITENTE

(Continuação)

ATUALMENTE

5. No término da prestação dos serviços, o empregado deverá receber as
verbas rescisórias proporcionais ao período trabalhado;

6. Nenhum pagamento é devido no período de inatividade;

7. Sem direito ao seguro-desemprego

8. A extinção de contrato de trabalho intermitente permite a
movimentação da conta vinculada do trabalhador no FGTS na forma do inciso I-
A do art. 20 da Lei nº 8.036, de 1990, limitada a até oitenta por cento do valor
dos depósitos.



Lei nº 13.467/17
“Reforma Trabalhista”

CONTRATO DE TRABALHO INTERMITENTE

(Continuação)

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Qual a diferença entre o trabalho intermitente e o trabalho temporário?

O trabalho intermitente é remunerado por período trabalhado e não de forma
contínua, em forma de salário mensal. Por exemplo, no trabalho intermitente, o
funcionário pode trabalhar duas semanas, sair da empresa e voltar 15 dias
depois. Atualmente, ele recebe por dia ou horas trabalhadas e não um salário
mensal. Já o trabalho temporário tem salário mensal. O contrato temporário
pode ser de até seis meses, podendo ser prorrogado por mais três meses.
Atualmente, após o término do contrato o trabalhador temporário só poderá
prestar novamente o mesmo serviço à empresa após três meses de intervalo.



Lei nº 13.467/17
“Reforma Trabalhista”

GESTANTES E LACTANTES

ANTES DA REFORMA TRABALHISTA

• Proibidas de trabalhar em local insalubre, independente do tipo de
exposição.

ATUALMENTE

• Proíbe o trabalho em ambiente insalubre, salvo em ambientes de grau médio
ou mínimo e desde que a gestante apresente um atestado emitido por
médico de sua confiança, liberando o serviço. As lactantes, no entanto, ficam
sob a regra prevista inicialmente pela lei da reforma ou seja, se houver
recomendação médica, poderá ser afastada durante o período de lactação.



Lei nº 13.467/17
“Reforma Trabalhista”

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

ANTES DA REFORMA TRABALHISTA

• Não havia limitação legal

ATUALMENTE

• Vincula a indenização ao teto do INSS, entre três e 50 vezes esse limite, a
depender da gravidade do dano.



Lei nº 13.467/17
“Reforma Trabalhista”

DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – Parâmetros de sentença

ANTES DA REFORMA TRABALHISTA

• Não havia previsão legal de condenação do reclamante (empregado) a
honorários de sucumbência ou a indenização ao empregador.

ATUALMENTE

• Será facultado ao juiz da causa fixar condenação ao reclamante, na
proporcionalidade do pedido que não puder ser comprovado por ele, ou se o
pedido for de natureza falsa ou fraudulenta.



Lei nº 13.467/17
“Reforma Trabalhista”

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

ANTES DA REFORMA TRABALHISTA

• A contribuição sindical era obrigatória e equivalente a um dia de salário por
ano.

ATUALMENTE

• A contribuição sindical da empresa, dos autônomos e dos profissionais
liberais também será opcional;

• Já as contribuições sindicais dos empregados passarão a ser voluntárias,
mediante autorização expressa do empregado.





Lei nº 8.213/91
“Lei de Cotas para PCD ou PNE”

O que é?

No que diz respeito à empregabilidade, a Lei de Cotas é uma das
leis mais importantes para a inserção desta parcela da população no
mercado de trabalho – além de ser o principal instrumento de inclusão.

A Lei nº 8.213 foi implantada em 24 de julho de 1991 e teve sua
regulamentação nove anos depois – período em que a fiscalização de
seu cumprimento tornou-se mais presente nas empresas.



Lei nº 8.213/91
“Lei de Cotas para PCD ou PNE”

O objetivo da Lei de Cotas é promover a inclusão, estabelecendo a
reserva de 2% a 5% das vagas de emprego para pessoas com deficiência
ou usuários reabilitados pela Previdência Social nas empresas com 100
ou mais funcionários. O preenchimento da cota varia de acordo com a
proporção abaixo (e o seu não-cumprimento é punível com multa):

• Até 200 funcionários: 2%

• De 201 a 500 funcionários: 3%

• De 501 a 1000 funcionários: 4%

• De 1001 em diante funcionários: 5%



Lei nº 8.213/91
“Lei de Cotas para PCD ou PNE”

• A fiscalização da Lei de Cotas é feita por auditores fiscais do
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e do Ministério Público do
Trabalho (MPT). O seu não-cumprimento é punível com multa. Uma
vez que é identificado que a empresa não cumpre a cota
corretamente, é emitido um aviso para que o cumprimento seja feito
em até 90 dias. Caso não apresente avanços neste período, a
empresa é autuada.

• O principal papel da Lei de Cotas e da fiscalização é servir como
instrumento de conscientização, já que a obrigatoriedade de
contratar pessoas com deficiência contribui para a criação de um
mercado de trabalho inclusivo e democrático, pensado para todos.





Decreto nº 9.450 de 24 de 
julho de 2018.

Institui a Política Nacional de Trabalho no âmbito do
Sistema Prisional, voltada à ampliação e qualificação
da oferta de vagas de trabalho, ao empreendedorismo
e à formação profissional das pessoas presas e egressas
do sistema prisional, e regulamenta o § 5º do art. 40 da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta
o disposto no inciso XXI do caput do art. 37 da
Constituição e institui normas para licitações e
contratos da administração pública firmados pelo
Poder Executivo federal.



Decreto nº 9.450 de 24 de 
julho de 2018.

O que é?

Criou a PNAT (Política Nacional de Trabalho) no âmbito
do Sistema Prisional, para permitir a inserção das pessoas
privadas de liberdade e egressas do sistema prisional no
mundo do trabalho e na geração de renda.



Decreto nº 9.450 de 24 de 
julho de 2018.

Abrangência da PNAT?

A Pnat destina-se aos presos provisórios, às pessoas
privadas de liberdade em cumprimento de pena no regime
fechado, semiaberto e aberto e às pessoas egressas do
sistema prisional.



Decreto nº 9.450 de 24 de 
julho de 2018.

Quais os princípios da PNAT?

• I - a dignidade da pessoa humana;

• II - a ressocialização;

• III - o respeito às diversidades étnico-raciais, religiosas,
em razão de gênero e orientação sexual, origem, opinião
política, para com as pessoas com deficiência, entre
outras; e

• IV - a humanização da pena.



Decreto nº 9.450 de 24 de 
julho de 2018.

Quais as diretrizes da PNAT?

I - estabelecer mecanismos que favoreçam a reinserção social das
pessoas presas em regime fechado, semiaberto e aberto, e egressas do
sistema prisional;

II - adotar estratégias de articulação com órgãos públicos, entidades
privadas e com organismos internacionais e estrangeiros para a
implantação desta Política;

III - ampliar as alternativas de absorção econômica das pessoas presas
em regime fechado, semiaberto e aberto, e egressas do sistema
prisional;



Decreto nº 9.450 de 24 de 
julho de 2018.

Quais as diretrizes da PNAT?

IV - estimular a oferta de vagas de trabalho para pessoas presas em
regime fechado, semiaberto e aberto e egressas do sistema prisional;

V - integrar os órgãos responsáveis pelo fomento ao trabalho e pela
execução penal com as entidades responsáveis pela oferta de vagas de
trabalho; e

VI - uniformizar modelo de edital de chamamento visando a formação
de parcerias para construção de espaços de trabalho em unidades
prisionais por entes privados e públicos.



Decreto nº 9.450 de 24 de 
julho de 2018.

Quais os objetivos da PNAT?

I - estabelecer mecanismos que favoreçam a reinserção social das
pessoas presas em regime fechado, semiaberto e aberto, e
egressas do sistema prisional;

(...)

IV - ampliar a oferta de vagas de trabalho no sistema prisional,
pelo poder público e pela iniciativa privada;

(...)

XI - promover a remição da pena pelo trabalho, nos termos
do art. 126 da Lei nº 7.210, de 1984.



Decreto nº 9.450 de 24 de 
julho de 2018.

Como será a aplicação da Lei nos futuros Editais
de Licitação para fornecimento de mão de obra?



Decreto nº 9.450 de 24 de 
julho de 2018.

O Decreto determina que:

(...)

Art. 5º - Na contratação de serviços, inclusive os de
engenharia, com valor anual acima de R$ 330.000,00
(trezentos e trinta mil reais), os órgãos e entidades da
administração pública federal direta, autárquica e
fundacional deverão exigir da contratada o emprego de
mão de obra formada por pessoas presas ou egressos do
sistema prisional, nos termos disposto no § 5º do art. 40 da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.



Decreto nº 9.450 de 24 de 
julho de 2018.

O Decreto determina que:

(...)

Art. 5º - Na contratação de serviços, inclusive os de
engenharia, com valor anual acima de R$ 330.000,00
(trezentos e trinta mil reais), os órgãos e entidades da
administração pública federal direta, autárquica e
fundacional deverão exigir da contratada o emprego de
mão de obra formada por pessoas presas ou egressos do
sistema prisional, nos termos disposto no § 5º do art. 40 da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.



Decreto nº 9.450 de 24 de 
julho de 2018.

§ 1º O disposto no caput será previsto:

I - no edital, como requisito de habilitação jurídica,
consistente na apresentação de declaração do licitante de
que, caso seja vencedor, contratará pessoas presas ou
egressos nos termos deste Decreto, acompanhada de
declaração emitida pelo órgão responsável pela execução
penal de que dispõe de pessoas presas aptas à execução de
trabalho externo; e



Decreto nº 9.450 de 24 de 
julho de 2018.

II - no edital e na minuta de contrato, como obrigação da
contratada de empregar como mão de obra pessoas presas
ou egressos do sistema prisional e de observar o disposto
neste Decreto.



Decreto nº 9.450 de 24 de 
julho de 2018.

Quais os percentuais de cota ?

• 3% das vagas para contratos que exijam contratação de 200 ou 
menos funcionários;

• 4% das vagas para contratos que exijam contratação de 201 a 
500 funcionários;

• 5% das vagas para contratos que exijam contratação de 501 a 1 
mil funcionários;

• 6% das vagas para contratos que exijam a contratação de mais 
de 1 mil funcionários



Decreto nº 9.450 de 24 de 
julho de 2018.

Qualquer órgão da Administração Pública deverá
constar nos Editais a obrigatoriedade das
licitantes cumprirem o Decreto ?



Decreto nº 9.450 de 24 de 
julho de 2018.

O Decreto também orienta que:

(...)

§ 4º A administração pública poderá deixar de aplicar o
disposto neste artigo quando, justificadamente, a
contratação de pessoa presa ou egressa do sistema
prisional se mostrar inviável.



Decreto nº 9.450 de 24 de 
julho de 2018.

Nota de esclarecimento

É importante assinalar que a Lei de Licitações indica,
expressamente, os três objetivos a que se destina a licitação:
garantir a observância do princípio constitucional da isonomia; a
seleção da proposta mais vantajosa para a administração; e a
promoção do desenvolvimento nacional sustentável. É
precisamente para prestigiar este último objetivo que a Pnat foi
instituída, trazendo consigo obrigações a serem atendidas pela
administração em diferentes etapas do procedimento licitatório,
como planejamento, execução do certame e fiscalização do
contrato.





PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 130, DE 2017
(nº 2.470/2007, na Câmara dos deputados)

Altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para
incluir, como requisito para licitação de obras ou
serviços, que o vencedor da licitação admita
trabalhadores em situação de rua.



PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 130, DE 2017
(nº 2.470/2007, na Câmara dos deputados)

Altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para
incluir, como requisito para licitação de obras ou
serviços, que o vencedor da licitação admita
trabalhadores em situação de rua.

O CONGRESSO NACIONAL decreta: Art. 1º O art.
40 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, passa a
vigorar acrescido do seguinte § 5º:

“Art. 40. ...............................



PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 130, DE 2017
(nº 2.470/2007, na Câmara dos deputados)

§ 5º O edital de obras e serviços deverá exigir a contratação de
trabalhadores em situação de rua, em percentual não inferior a 2% (dois
por cento) do pessoal contratado, sempre que o objeto da obra ou
serviço for compatível com a utilização de mão de obra de qualificação
básica, e caberá ao Poder Executivo a regulamentação deste
dispositivo.”(NR) Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, de outubro de 2017.

RODRIGO MAIA

Presidente





A vida dá muitas voltas!





Para refletirmos e fechar com chave 
de ouro o nosso encontro!



Orador

Ueslei Silva

contratos@adconservicos.com.br

(31) 98387.8293


