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SINDICATO DOS TRAB NAS IND DE ALM DE JUNDIAI, CNPJ n. 50.952.035/0001-07, neste ato representado(a) por 
seu Presidente, Sr(a). EDILSON SEVERINO DE CARVALHO; 
  
E  
 
SINDICATO DA INDUSTRIA DO VINHO DE JUNDIAI, CNPJ n. 50.980.150/0001-87, neste ato representado(a) por 
seu Presidente, Sr(a). HUMBERTO CERESER; 
  
celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho previstas nas 
cláusulas seguintes:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE  
 
As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º de março de 2015 a 29 
de fevereiro de 2016 e a data-base da categoria em 01º de março.  
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA  
 
A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE 
BEBIDAS, com abrangência territorial em Jundiaí/SP.  

 
Salários, Reajustes e Pagamento  

 
Piso Salarial  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - SALÁRIO NORMATIVO  
 
a) Nas empresas que contem com até 150 funcionários e abrangidos pela presente Convenção Coletiva, fica 
assegurado salário normativo admissional, a partir de 01/03/2015, no valor correspondente à R$ 929,00 
(novecentos e vinte e nove reais) mensais. Após o período de experiência (3 meses), o salário normativo será de 
R$ 1.023,00 (hum mil e vinte e três reais). 

b) Nas empresas que contem com mais de 150 funcionários e abrangidos pela presente Convenção Coletiva, fica 
assegurado salário normativo admissional, a partir de 01/03/2015, no valor correspondente à R$ 1.027,00 (hum 
mil e vinte e sete reais) mensais. Após o período de experiência (3 meses), o salário normativo será de R$ 
1.131,00 (Hum mil, cento e trinta e um reais). 

 
Reajustes/Correções Salariais  



 
 
CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL  
 
  
a) Para os salários  de R$ 1.023,00 até o teto de R$ 2.800,00, contando as empresas com menos de 150 

colaboradores, o reajuste será de 7,68 (sete, sessenta e oito por cento), a partir 01/03/2015; 
b) Para os salários  de R$ 1.131,00 até o teto de R$ 2.800,00, contando as empresas com mais de 150 

colaboradores, o reajuste será de 7,68 (sete, sessenta e oito por cento), a partir 01/03/2015; 
  

c) Para todos os trabalhadores das empresas com ganhos superiores a R$ 2.800,00, o reajuste será de R$ 215,00 
(duzentos e quinze reais) fixos, a partir de 01/03/2015. 

 
Pagamento de Salário – Formas e Prazos  

 
 
CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO DE SALÁRIOS  
 
 
a)      Quando as empresas efetuarem os pagamentos de salários ou vales, através de cheque salário, deverão 

proporcionar a seus empregados, nos dias de pagamento, tempo hábil para recebimento, dentro da jornada 
normal de trabalho 

b)      Em nenhuma hipótese o tempo para recebimento de pagamentos poderá coincidir com intervalo para 
refeição e descanso, não podendo ainda ser objeto de qualquer desconto. 

c)      Obrigam-se as empresas a conceder adiantamentos de 40% (quarenta por cento) do salário nominal 
mensal, desde que o empregado já tenha trabalhado, na quinzena, o período correspondente. 

d)      O adiantamento deverá ser efetuado até o dia 20 de cada mês, ficando estabelecido que, havendo 
coincidência com os sábados, será realizado no primeiro dia útil imediatamente anterior. 

e)      Os salários deverão ser pagos até o 5º dia útil do mês, subsequente ao trabalhado. 
f)        Fica estabelecido que, não ocorrendo o pagamento nos prazos previstos, pagará a empregadora  multa 

diária, revertida ao empregado, correspondente a 1% (um por cento), ou 2% (dois por cento) do salário 
nominal, caso a obrigação seja satisfeita por via amigável ou judicial, respectivamente.  

g)      Nas mesmas multas incorrerá a empresa em caso de não pagamento do 13º salário e das férias nos prazos 
definidos em lei ou nesta convenção, ficando estabelecido que,  em qualquer hipótese, não ultrapassará dois 
salários nominais, exigíveis independentemente de outras cominações previstas legalmente. 

 
Isonomia Salarial  

 
 
CLÁUSULA SEXTA - SALÁRIO ADMISSÃO  
 
Ao empregado admitido para a mesma função de outro, cujo contrato de trabalho tenha sido rescindido sob 
qualquer condição, fica assegurado o mesmo salário do substituído, sem considerar as vantagens pessoais. 
 

Outras normas referentes a salários, reajustes, pagamentos e critérios para cálculo  
 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO  
 
A partir do décimo dia de substituição de caráter eventual, o empregado substituto passará a perceber o mesmo 



salário do substituído, excetuadas as substituições de cargos de chefia, a menos que estas se prolonguem por 
mais de trinta dias. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA - COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ACIDENTÁRIOS  
 
 
a)      As empresas garantirão aos empregados em gozo de beneficio previdenciário ou acidentário a 

complementação do auxílio doença respectivo, acindentário ou previdenciário, de forma a garantir o valor 
do salário como se em atividade estivessem, pelo prazo de noventa dias, nele incluídos os primeiros quinze 
dias, cujo pagamento por lei, compete a empregadora. 

b)    Aos trabalhadores que, por falta de carência, não for deferido o recebimento de qualquer benefício 
previdenciário, garantirão as empresas, pelo prazo de noventa dias, o pagamento da remuneração integral. 

 
 

Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros  
 

Outras Gratificações  
 

 
CLÁUSULA NONA - CESTA DE NATAL  
 
As empresas fornecerão, no mês de dezembro de cada ano, aos seus empregados, uma cesta ou “kit” de natal, 
ficando ao critério das empresas a escolha dos produtos que comporão as cestas ou “kits” de natal. 
 

Adicional de Hora-Extra  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - HORAS EXTRAORDINÁRIAS  
 
a)      Fica estabelecido, que em caso de trabalho em sobretempo, de segunda-feira á sábado, as horas 
extraordinárias,  terão  acréscimo de 50% por cento.  
  
b)   As horas trabalhadas em dias de Domingo, feriados ou de repouso semanal, serão remuneradas com 

acréscimo de 100% por cento, independentemente da concessão de repouso remunerado em outros dias. 

 Na prorrogação da jornada diária será considerada como hora extraordinária o intervalo destinado a lanche ou 
refeição que durante a ela ocorrer. 

 
Adicional Noturno  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ADICIONAL NOTURNO  
 
Fica assegurado um percentual de 30% por cento para o trabalho noturno, considerando-se como tal o período 
compreendido entre as 22:00 e 05:00 horas. 
 

Auxílio Alimentação  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - REFEIÇÕES  



 
a)     É obrigatoriedade das empresas o fornecimento de refeições aos empregados, cabendo a elas custear no 
mínimo 80% (oitenta) por cento do custo da refeição. 
b) Ficam as empresas em que se der a prestação de serviços em sobretempo obrigadas ao fornecimento de 

lanches.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CESTA BÁSICA OU TICKET  
 
É obrigatoriedade das empresas o fornecimento de uma cesta básica na decorrência deste acordo, a todos os 
empregados, cujo valor mínimo é de R$ 86,00  (oitenta e seis reais), sendo facultado ás empresas optar pelo 
fornecimento de Cesta Básica ou Ticket no mesmo valor.  
 

Auxílio Morte/Funeral  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - AUXÍLIO FUNERAL  
 
Em caso de morte de seus empregados, as empresas pagarão a seus dependentes, a importância 
correspondente a três salários normativos, ficando dispensados do pagamento aquelas que mantiverem seguro 
de vida em grupo e responderem, cumulativamente, pelo pagamento integral do respectivo prêmio. 
 

Seguro de Vida  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - SEGURO DE VIDA  
 
Sem ônus para os empregados as empresas estabelecerão seguro de vida em grupo a todos os seus empregados. 
 

Outros Auxílios  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - ABONO  
 
Fica acordado que, as empresas concederão a cada funcionário a titulo de abono, R$ 263,00 (Duzentos e 
sessenta e três reais), sendo R$ 131,50 em Agosto/2015 e R$ 131,50 em Janeiro/2016. 
  
- Estão isentas deste pagamento as empresas que já implantaram o Programa de Participação nos 
Lucros/Resultados, com seus empregados e a respectiva Entidade Sindical Profissional. 
 
 

 
Contrato de Trabalho – Admissão, Demissão, Modalidades  

 
Normas para Admissão/Contratação  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - CONTRATOS DE EXPERIÊNCIA  
 
a)        O contrato de experiência, previsto no art. 455, parágrafo único da CLT,  será celebrado em até 90 dias, 
sendo em dois períodos iguais. 
b) É vedada a celebração de contrato de experiência com empregado readmitido para a mesma função como 



mão-de-obra temporária. 
 

Desligamento/Demissão  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - GARANTIAS NA RESCISÃO DE CONTRATO  
 
a)      Diferenças eventuais ou pagamento suplementares, devidos por rescisão de contrato de trabalho, deverão 
ser efetuados até dez dias após o fato ou publicação de legislação superveniente que os determinar, sob pena de 
incidência de multa correspondente a 1/20 avos do salário nominal por dia de atraso. 
b)      Aos empregados não optantes que pedirem demissão fica assegurado o direito de recebimento de 

indenização por antigüidade no mesmo valor que recebiam caso injusta fosse a demissão. 
c) No ato da homologação da rescisão contratual, as empresas fornecerão aos empregados declaração contendo 

a descrição das atividades insalubres, perigosas e penosas, para fins previdenciários. 
 

 
Relações de Trabalho – Condições de Trabalho, Normas de Pessoal e Estabilidades  

 
Estabilidade Aposentadoria  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - GARANTIA AOS EMPREGADOS EM VIAS DE APOSENTADORIA  
 
 
a)      Aos empregados que, tendo mais de 10 (dez) anos de trabalho na empresa, estiverem a menos de 12 (doze) 

meses do direito a aquisição de aposentadoria, em seus prazos mínimos, fica assegurado emprego ou 
salários pelo tempo faltante a obtenção do retiro. 

b)      Caso o empregado dependa de documentação para comprovação do tempo de serviço, terá trinta 

dias a contar do término do prazo do aviso prévio legal, no caso de aposentadoria simples, e de 

sessenta dias, se especial. 

c)       Os prazos aqui definidos serão solicitados por escrito pelo empregado, no prazo de quinze dias após 

a notificação da dispensa, não sendo devido o pagamento dos dias excedentes ao prazo do aviso 

prévio legal. 

d)       O tempo de serviço para o fim da garantia prevista nesta cláusula deverá ser atestado pelo 

documento idôneo, expedido pela Previdência Social. 

e)    Aos empregados que, contando mais de 10 (dez) anos de serviços para a empresa, vierem a dela desligar-se 
por aposentadoria, fica assegurado o pagamento de gratificação correspondente a dois salários nominais por 
ocasião da rescisão. Desde que tenham sido admitidos até o dia 28/02/2005. 

 
Outras normas referentes a condições para o exercício do trabalho  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - CONDIÇÕES DE TRABALHO  
 
 
a)       Ficam as empresas que contarem com mais de 30 (trinta) empregadas maiores de 16 anos obrigadas a 

manterem locais apropriados para amamentação de seus filhos até a idade de um ano, sob pena de 
indenização em forma de licença remunerada pelo prazo correspondente, salvo se mantiverem convênio 
com creches locais. 

b)       As empresas que não tiverem creches nos locais de trabalho obrigam-se a reduzir a jornada de suas 



empregadas em uma hora, no período de aleitamento, pelo prazo de seis meses. 
c) Ficam as empresas obrigadas a manter convênio médico com empresas especializadas, garantindo assistência 

aos empregados e dependentes. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DESJEJUM  
 
Ficam as empresas obrigadas a fornecer a todos os seus empregados, antes do início da jornada diária de 
trabalho, um desjejum constituído de um pão com manteiga e um copo de café com leite. 
 

 
Jornada de Trabalho – Duração, Distribuição, Controle, Faltas  

 
Descanso Semanal  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - ESCALA DE FOLGA  
 
É obrigatória a afixação pelas empresas, em local visível, de escala mensal de folgas, com antecedência mínima 
de trinta dias. 
 

Controle da Jornada  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - MARCAÇÃO DE PONTO  
 
As empresas poderão adotar sistemas alternativos de marcação de ponto, quais sejam manual, mecânico ou 
eletrônico, conforme previsto na Portaria MTE- 373, de 25 de fevereiro de 2011. 
 
 

 
Saúde e Segurança do Trabalhador  

 
CIPA – composição, eleição, atribuições, garantias aos cipeiros  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - CIPA  
 
A convocação para eleição, processo eleitoral, a posse e exercício de atividades dos membros da CIPA 
obedecerão ao disposto na NR-15 da Portaria no. 3.214/78. 
 

Aceitação de Atestados Médicos  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - ATESTADOS MÉDICOS  
 
Ficam as empregadoras que não mantenham serviço médico ambulatorial próprio ou por meio de convênio, 
obrigadas a aceitar, para os fins previstos na legislação trabalhista, especialmente para a justificação de faltas, os 
atestados médicos e odontológicos expedidos pelo Sindicato  dos empregados e pelo INSS. 
 

 
Relações Sindicais  



 
Acesso do Sindicato ao Local de Trabalho  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - QUADROS DE AVISO  
 
As empresas colocarão à disposição do Sindicato dos Trabalhadores, quadros de aviso para afixação de 
comunicados de interesse da categoria. 
 

Contribuições Sindicais  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - MENSALIDADES ASSOCIATIVAS  
 
As empresas, quando assim solicitado, promoverão o desconto, em folha de pagamento, das mensalidades 
associativas fixadas pela Assembléia Geral do Sindicato, repassando o respectivo montante a entidade no prazo 
de dez dias após o recolhimento. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL  
 
A empresa obriga-se em nome do Sindicato acordante e por conta e responsabilidade deste, a promover, 
desconto nos salários de seus empregados beneficiados com a Presente Convenção Coletiva, á título de 
Contribuição Assistencial, em favor do Sindicato acordante, o desconto dos seguintes valores: 
  
a)  O valor correspondente á R$ 14,00 (quatorze reais) de cada empregado, no mês de Abril/2015. 
b)    O valor correspondente á R$ 14,00 (quatorze reais) de cada empregado, no mês de Maio/2015. 
c)     O valor recolhido, deverá ser repassado ao sindicato acordante até dia 15/05/2015 e 15/06/2015, 

respectivamente. 
  

Fica respeitado o direito de oposição do empregado que discordar do desconto, nos termos do Precedente 
normativo nº 119 do C. TST, devendo tal oposição ser manifestada pessoalmente pelo empregado, na sede do 
Sindicato até 10 dias á partir da publicação do edital de convocação para assembleia. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL  
 
 As empresas pagarão ao Sindicato a titulo de Contribuição Negocial o valor de R$ 144,00 (Cento e quarenta e 
quatro reais) por funcionário abrangido pela Convenção Coletiva, em três parcelas, conforme segue:  

-         1ª parcela R$ 48,00 (quarenta e oito reais) em 10/04/2015 
-         2ª parcela R$ 48,00 (quarenta e oito reais) em 10/06/2015 
-    3ª parcela R$ 48,00 (quarenta e oito reais) em 10/08/2015 

   
 

Outras disposições sobre relação entre sindicato e empresa  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - RELAÇÃO DE EMPREGADOS  
 
 



As empresas remeterão ao Sindicato, até o final de cada mês do recolhimento da contribuição assistencial, a 
relação nominal dos empregados de que descontaram a contribuição assistencial, contendo o valor unitário da 
respectiva contribuição. 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES  
 
As empresas fornecerão ao sindicato cópia da RAIS. 
 

 
Disposições Gerais  

 
Descumprimento do Instrumento Coletivo  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - MULTA  
 
Fica estabelecida a multa de 20% (vinte) por cento sobre o valor de um salário normativo (à época da imposição 
da sanção), por empregado, pelo descumprimento pela empresa de qualquer das cláusulas da presente 
Convenção Coletiva, não se aplicando esta cláusula a situações que tenham cominações  específicas. 
 

Outras Disposições  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - GARANTIAS GERAIS  
 
Caso na vigência da presente Convenção ou sentença normativa ocorrer alteração na política econômica ou 
salarial, de pronto serão reabertas as negociações para ajustamento de salários e preservação de seu poder 
aquisitivo. 
Ficam mantidas as condições mais favoráveis, decorrentes de acordos ou dissídios coletivos já firmados antes 
desta, ou decorrentes de procedimentos ou normas internas das empresas. 
 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - PRORROGAÇÃO, REVISÃO, DENÚNCIA OU REVOGAÇÃO  
 
O processo de prorrogação, revisão, denúncia ou revogação, total ou parcial deste Acordo Coletivo de Trabalho, 
ficará subordinada às normas estabelecidas pelo artigo 615 da C.L.T. 
  

 
EDILSON SEVERINO DE CARVALHO  

Presidente  
SINDICATO DOS TRAB NAS IND DE ALM DE JUNDIAI  

 
 

HUMBERTO CERESER  
Presidente  

SINDICATO DA INDUSTRIA DO VINHO DE JUNDIAI  
 
 
  

 


