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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  
 
EMULZINT ADITIVOS ALIMENTICIOS IND E COMERCIO LTDA , CNPJ n. 42.597.823/0001-96, neste 
ato representado(a) por seu Diretor, Sr(a). FABIO AUGUSTO FILIPINI; 
  
celebram o presente 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 Acordo Coletivo de Trabalho no período de 01º de janeiro de 
2014 a 31 de dezembro de 2014 e a data-base da categoria em 01º de janeiro.  
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA  
 
O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá 
a(s) categoria(s) TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE ALIMENTAÇÃO, com abrangência 
territorial em Jundiaí/SP.  

 
Salários, Reajustes e Pagamento  

 
Piso Salarial  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - SALÁRIO NORMATIVO  
 
Fica assegurado para os funcionários abrangidos por este acordo coletivo, um salário normativo de R$ 
1.086,48 (hum mil e oitenta e seis reais e quarenta e oito centavos), á partir de 1º de janeiro de 2014. 
Estão excluídos desta garantia, os aprendizes e estagiários, na forma da lei. 
  
 

Reajustes/Correções Salariais  
 

 
CLÁUSULA QUARTA - AUMENTO SALARIAL  
 
Sobre os salários vigentes em 31 de dezembro de 2013, será aplicado, o percentual negociado e 
ajustado entre as partes de 8% (oito por cento). 

O aumento supra mencionado compensa todos os reajustes, antecipações e aumentos espontâneos 



ou compulsórios, concedido no período de 01/01/2013 à 31/12/2013. 

Ficam excluídos do percentual de aumento salarial, ora fixado, os funcionários que, ocupam os cargos 
de gerência e coordenação. Para estes funcionários haverá negociação direta com a empresa. 

 
Pagamento de Salário – Formas e Prazos  

 
 
CLÁUSULA QUINTA - ADIANTAMENTO SALARIAL - VALE  
 
Mantidas as condições atuais mais favoráveis, a empresa, nos 15 (quinze) dias posteriores ao 
pagamento do salário do mês anterior, concederão aos seus funcionários que assim optarem, 
adiantamento salarial (vale) de, no mínimo, 40% (quarenta por cento) do valor da remuneração mensal, 
desde que o empregado a ele já tenha feito jus no período correspondente. 
  
 

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

 
CLÁUSULA SEXTA - SALÁRIO DO SUBSTITUTO  
 
Garantia ao empregado admitido para a mesma função de outro dispensado sem justa causa, de igual 
salário ao menor salário pago na função, sem considerar as vantagens pessoais, ficando excluídas 
desta garantia as funções individualizadas, ou seja, administrativas, de gerência e de supervisão, esta 
última não abrangendo os trabalhadores da produção. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO  
 
Todas as vezes que a empresa escolher um empregado, a seu único e exclusivo critério, a fim de ser 
treinado para assumir, provavelmente, no futuro, um novo cargo para uma vaga não existente, a 
empresa informará o empregado, por escrito, que dará seu ciente/de acordo. Durante o período de 
treinamento será mantido o mesmo salário. 

Exceção aplica-se aos casos em que o empregado for escolhido para assumir um cargo para uma 
vaga já existente. Neste caso, a empresa poderá, a seu critério exclusivo, mantê-lo em período de 
experiência, por um prazo não superior a 90 (noventa) dias, findo o qual o 

Empregado poderá, se aprovado, ser efetivado na nova função e passar ao percebimento do mesmo 
salário do empregado substituído, a partir da data da efetiva substituição, excluídas as vantagens 
pessoais. 

 
CLÁUSULA OITAVA - COMPROVANTES DE PAGAMENTO  
 
Fornecimento de comprovantes de pagamento contendo a identificação do empregador e, 
discriminadamente, a natureza e o valor das importâncias pagas e descontos efetuados, inclusive os 
recolhimentos do FGTS. 
  
 

 
Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros  

 
Adicional de Hora-Extra  



 
CLÁUSULA NONA - HORAS EXTRAS  
 
As horas extraordinárias serão pagas com acréscimo de 70% (setenta por cento) sobre o valor da hora 
normal 

As horas trabalhadas em dias de repouso, serão pagas com acréscimo de 130% (cento e trinta por 
cento), independentemente do pagamento do repouso adquirido.  

  
Adicional Noturno  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - ADICIONAL NOTURNO  
 
No período noturno, compreendido entre as 22:00 horas de um dia às 05:00 horas do outro dia, 
incidirão o adicional noturno de 30% (trinta por cento), calculado sobre a hora normal do trabalho 
diurno. 
 

 
Prêmios  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ABONO  
 
A empresa pagará uma única vez a todos os funcionários, exceto os que ocupam os cargos de 
gerência e coordenação, abono nos valores e nas seguintes datas abaixo: 

   

         Data                                               Valor r$ 

20-12-2013                                          702,00 

14-02-2014                                          702,00 

 
Auxílio Alimentação  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS  
 
A empresa fornecerá a todos os funcionários cesta básica de alimentos, com 25 quilos, até o dia 25 
(vinte e cinco) de cada mês, com desconto de R$ 1,00 (um real) por mês, em folha de pagamento. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - TÍCKET REFEIÇÃO  
 
A empresa fornecerá a todos os funcionários, á partir de 1º de janeiro/2014, auxílio alimentação no 
valor de R$ 18,36 (dezoito reais e trinta e seis centavos) por dia útil trabalhado, com desconto de 10% 
(dez por cento) do total concedido, em folha de pagamento. 
 

 
Auxílio Transporte  

 



 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - VALE TRANSPORTE   

A empresa nos termos da legislação vigente (leis nº 7.418/85 e 7.619/87, bem como o decreto nº 
95.247/87), obriga-se a fornecer a seus funcionários, quando for o caso, o vale-transporte.  

 
Auxílio Morte/Funeral  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - AUXÍLIO-FUNERAL  
 
Na ocorrência de morte, a empresa pagará aos dependentes habilitados no inss do empregado 
falecido um auxílio-funeral equivalente a 02 (dois) salários normativos previstos nesta convenção, 
desde que o empregado, ao falecer, esteja a serviço da empresa, pelo menos, há 01 (hum) ano. 
 

 
Contrato de Trabalho – Admissão, Demissão, Modalidades  

 
Normas para Admissão/Contratação  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - ANOTAÇÕES NA CTPS  
 
Os funcionários contratados para exercerem funções qualificadas ou quando para tanto promovidos, 
terão no prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas), a anotação especifica da função em suas 
carteiras (ctps). 
 

Desligamento/Demissão  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - HOMOLOGAÇÕES  
 
Homologação das rescisões contratuais no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir do último 
dia trabalhado ou da notificação da dispensa imotivada, sem cumprimento do aviso prévio trabalhado, 
sob pena de pagamento da multa prevista na lei nº 7.855/89, ressalvadas as hipóteses de culpa do 
órgão homologador, do banco depositário do fgts ou do não comparecimento do empregado. 
 

Suspensão do Contrato de Trabalho  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - CARTA-AVISO  
 
Entregar, contra-recibo, de carta-aviso de dispensa ao empregado demitido sob a acusação de prática 
de falta grave. 
 

Mão-de-Obra Temporária/Terceirização  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - MÃO DE OBRA DE TERCEIROS  
 
Na execução dos serviços da sua atividade produtiva, as empresas não poderão se valer, senão dos 
trabalhadores por elas contratados sob o regime da clt, salvo nos casos definidos na lei nº 6.019, de 03 
de janeiro de 1974, que dispõe sobre o trabalho temporário nas empresas. 
 



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

 
Estabilidade Mãe  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - GESTANTE  
Fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante, desde a confirmação da 
gravidez até 05 (cinco) meses após o parto. 
 
 

Estabilidade Serviço Militar  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - EMPREGADO EM IDADE MILITAR  
 
 
Estabilidade provisória ao empregado em idade de prestação do serviço militar, desde o seu 
alistamento até a incorporação e nos 30 dias após o desligamento da unidade militar, salvo nas 
hipóteses de contrato a prazo determinado, inclusive de experiência, rescisão por justa causa, pedido 
de demissão. 
  
 

Estabilidade Acidentados/Portadores Doença Profissional  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - EMPREGADO ACIDENTADO  
 
Ao empregado afastado do serviço por acidente do trabalho, percebendo o respectivo benefício 
previdenciário, será garantido o emprego, 12 (doze) meses após a cessação do auxílio-doença 
acidentário, enquanto vigorar a lei nº 8.213/91. 
 

Estabilidade Aposentadoria  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - PRÊMIO AO EMPREGADO EM VIAS DE APOSENTADORIA  
 
Ao empregado que for dispensado sem justa causa e estiver a um máximo de 12 (doze) meses da 
aquisição do direito à aposentadoria, assim como conte com um mínimo de 06 (seis) anos na mesma 
empresa, fica assegurado o reembolso das contribuições comprovadamente por ele feitas à 
previdência social, com base no último salário reajustado, até o limite de 12 (doze) meses, caso não 
consiga outro emprego dentro desse prazo. 

Parágrafo único -: para se beneficiar deste direito, o empregado deverá comunicar à empresa, por 
escrito, a sua intenção, até 30 (trinta) dias após a sua dispensa.  

 
 

Jornada de Trabalho – Duração, Distribuição, Controle, Faltas  
 

Intervalos para Descanso  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - INTERVALO INTER-JORNADAS  
 



Fica garantido aos funcionários o intervalo mínimo de 11 (onze) horas consecutivas para descanso, 
entre duas jornadas de trabalho. 
 

Faltas  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - ESTUDANTE  
 

Abono de falta ao estudante, para a prestação de exames escolares, mediante prévia comunicação ao 
empregador e posterior justificação. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS  
 
Os funcionários poderão faltar ao serviço e terão suas ausências abonadas, sem qualquer desconto 
salarial, inclusive sem repercussão no DSR, nas férias e no 13º salário, por 01 (hum dia), nos casos de 
falecimento de irmão, irmã, sogro ou sogra, desde que apresente, posteriormente, a respectiva certidão 
de óbito. 
 

 
Férias e Licenças  

 
Duração e Concessão de Férias  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - FÉRIAS  
 
a) o início das férias deverá coincidir com o primeiro dia útil da semana, salvo se o empregado vier a 
solicitar o seu início em outro dia, exibindo ao empregador carta de entidade sindical dos trabalhadores 
formulando tal pedido. 

b) caso as férias já comunicadas ao empregado sejam canceladas por ato do empregador, este 
indenizará ao empregado as despesas comprovadamente realizadas com compra de passagens e 
reserva de estada. 

Sempre que solicitado pelo colaborador, a programação considerará o gozo de férias em período 
integral, ou seja, 30 dias de descanso, respeitando a escala anual do empregador. 

 
 

Saúde e Segurança do Trabalhador  
 

Uniforme  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - UNIFORMES  
 
Fornecimento gratuito, pelo empregador, de uniformes, fardamentos e demais peças de vestimentas, 
sempre que exigidos para a execução do trabalho ou por lei. 

Serão fornecidos 6 jogos de uniforme de trabalho por ano. 

 



Aceitação de Atestados Médicos  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - ATESTADOS MÉDICOS  
 
Aceitação compulsória dos atestados médicos e odontológicos passados pelo ambulatório das 
entidades dos trabalhadores, enquanto mantiverem convênio com a previdência social. 
 

Primeiros Socorros  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - CAIXA DE PRIMEIROS SOCORROS  
 
A empresa deverá manter em local apropriado e de fácil acesso, caixa de primeiros socorros, a qual 
conterá medicamentos básicos. 
 

 
Relações Sindicais  

 
Acesso do Sindicato ao Local de Trabalho  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - QUADRO DE AVISO  
 
A empresa colocará à disposição da entidade sindical um quadro de avisos destinados à fixação de 
comunicados e informações de interesse dos trabalhadores, os quais serão assinadas por diretor da 
entidade, vedada as divulgações de matéria político-partidária ou ofensiva a quem quer que seja, bem 
como a que contrarie a legislação vigente.  

Parágrafo único - a empresa afixará, igualmente, no quadro de avisos previsto nesta cláusula, matéria 
alusiva às campanhas de sindicalização das entidades profissionais.  

 
Acesso a Informações da Empresa  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - RELAÇÃO DE CONTRIBUINTES  
 
a) Remessa ao Sindicato, pela empresa, de relação nominal dos empregados que tenham sofrido o 
desconto das contribuições acima, contendo, também, as respectivas funções, e o valor unitário de 
cada contribuição; 

b) na ocorrência de recolhimentos suplementares, igual providência será adotada pela empresa; 

c) no prazo de 10 dias após o recolhimento, a empresa remeterá ao sindicato em caráter confidencial, 
a relação referida. 

 
Contribuições Sindicais  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - MENSALIDADES ASSOCIATIVAS  
 
Obrigatoriedade de a empresa descontar as mensalidades associativas, desde que notificadas pela 
entidade sindical dos trabalhadores, a qual cumprirá remeter à empresa, com 30 dias de antecedência, 



os recibos. Efetuado o desconto, a empresa procederá ao recolhimento, no prazo de 10 (dez) dias e 
enviará ao sindicato juntamente com a relação dos associados. 
 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DOS EMPREGADOS  
 
A empresa descontará a título de contribuição assistencial de todos os funcionários que integram a 
categoria profissional aqui representada, o valor correspondente a 0,50% (meio por cento) do salário 
nominal de cada empregado nos 12 (doze) meses subseqüentes a data-base, devendo ser repassadas 
ao sindicato até 10 (dez) dias úteis do mês subseqüente. 

Parágrafo primeiro: excepcionalmente no mês de março em decorrência do imposto sindical não 
haverá cobrança da contribuição assistencial. 

Parágrafo segundo: o valor das importâncias descontadas será pago diretamente ao sindicato através 
de cheque bancário até 10 (dez) dias úteis do mês subseqüente em que houver o desconto. Será 
encaminhada anexa a relação dos nomes dos trabalhadores que sofreram tal desconto e o valor pago 
por cada um. 

Parágrafo terceiro: fica assegurado o direito de oposição ao desconto da contribuição no prazo de 10 
dias á partir do edital de convocação para assembleia , que deverá ser manifestado por escrito, junto á 
secretaria do sindicato, pelo interessado.  

 
Disposições Gerais  

 
Mecanismos de Solução de Conflitos  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - DIVERGÊNCIAS  
 
Será competente a justiça do trabalho para dirimir quaisquer divergências na aplicação do 
presente acordo coletivo de trabalho, respeitada a legislação que vigorar. 
  
 

Aplicação do Instrumento Coletivo  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - APLICAÇÃO  
 
As condições ajustadas neste acordo coletivo aplicam-se em sua totalidade aos funcionários que 
prestam serviços no âmbito da empresa abrangida, independentemente das funções por eles 
exercidas, salvo cláusulas quarta e décima primeira, respeitadas as categorias diferenciadas. 
 

 
Outras Disposições  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES (RAIS)  
 
As empresas remeterão às respectivas entidades sindicais dos trabalhadores, cópia da RAIS, no prazo 
máximo de 60 (sessenta) dias, após a sua entrega na repartição competente. 
 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - PRORROGAÇÃO, REVISÃO, DENUNCIA OU REVOGAÇÃO  



 
O processo de revogação, revisão, denúncia ou revogação total ou parcial, do presente acordo coletivo 
de trabalho, ficará subordinado às normas estabelecidas pelo art. 615 da CLT. 
 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - ACORDOS DIRETOS  
 
A empresa poderá firmar acordos diretamente com os funcionários, versando sobre a jornada de 
trabalho, antecipações salariais, bem como elaborar regulamento interno e normas para funcionamento 
da C.I.P.A. a empresa se compromete em dar ciência ao sindicato, no prazo de 10 dias, dos referidos 
acordos. 
 
 

 
 

EDILSON SEVERINO DE CARVALHO  
Presidente  

SINDICATO DOS TRAB NAS IND DE ALM DE JUNDIAI  
 
 
 

FABIO AUGUSTO FILIPINI  
Diretor  

EMULZINT ADITIVOS ALIMENTICIOS IND E COMERCIO LTDA  
 
 
  

 


