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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  
 
MINERACAO JOANA LEITE LTDA, CNPJ n. 57.397.150/0001-06, neste ato representado(a) por seu Diretor, Sr(a). 
RICARDO PEREIRA VASQUES ; 
  
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 setembro de 2015 a 31 
de agosto de 2016 e a data-base da categoria em 01º de setembro.  
 
 
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 BEBIDAS, com abrangência territorial em Jundiaí/SP.  

 
Salários, Reajustes e Pagamento  

 
Piso Salarial  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - SALÁRIO NORMATIVO  

A partir de 01 de setembro de 2015, nenhum empregado poderá receber menos que o correspondente à R$ 
1.300,00 ( hum mil e trezentos reias). Este salário será respeitado também como piso de ingresso, exclui-se da 
abrangência desta cláusula os menores aprendizes, na forma da lei. 

 
Reajustes/Correções Salariais  

 
 
CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL  

A Empresa concederá reajuste salarial de 7% (sete por cento), para todos os trabalhadores. 

Por possuírem política própria de reajuste salarial por avaliação individual de mérito ficam excluídos de reajuste 
todos os empregados com cargos denominados gerentes e acima, inclusive todos os níveis dos Gerentes de Área. 

Parágrafo Único:   O reajuste incidirá sobre os salários vigentes em 01 de setembro de 2015. 



 
Pagamento de Salário – Formas e Prazos  

 
 
CLÁUSULA QUINTA - ESPELHO DE PONTO  

A Empresa emitirá o espelho de ponto do empregado, porém ficará dispensada a assinatura dos empregados. 

Parágrafo Único:   A Empresa só ficará dispensada da assinatura quando ela disponibilizar para os empregados 
terminal para consultas de seus respectivos espelhos de ponto. 

 
 
CLÁUSULA SEXTA - COMPENSAÇÕES  

Serão compensados do reajuste previsto na cláusula quarta, todos os reajustes e aumentos, espontâneos ou 
compulsórios, concedidos no período de 01/09/14 a 31/08/15. 

Parágrafo Único :  Não serão compensados os reajustes e aumentos decorrentes de promoção, transferência, 
equiparação salarial, implemento de idade, término de aprendizagem e aumento real expressamente concedido 
a esse título. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - COMPROVANTE DE PAGAMENTO  

A Empresa disponibilizará obrigatoriamente demonstrativos de pagamentos a todos os seus empregados, com as 
discriminações das importâncias pagas, número de horas extras e dos descontos efetuados, contendo a 
identificação da Empresa e o valor de recolhimento do FGTS. 

Parágrafo Único :   O pagamento de salário poderá ser feito mediante depósito em conta corrente dos 
empregados, valendo a listagem financeira comprovada dos depósitos como recibo para todos os efeitos legais.  

 
Descontos Salariais  

 
 
CLÁUSULA OITAVA - AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTOS  

A Empresa fica autorizada a efetuar descontos em folha de pagamento dos empregados, todos os gastos e 
despesas administrados por ela, desde que expressamente autorizados por escrito pelos próprios empregados. 

Parágrafo Único: Todos os descontos a serem efetuados do empregado deverão ser discriminados e 
individualizados mediante rubricas específicas na folha de pagamento. 

 
Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros  

 
Adicional de Hora-Extra  

 
 
CLÁUSULA NONA - ADICIONAL DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS  
 
 

Havendo trabalho extraordinário, a hora extra prestada entre segunda-feira e sábado será remunerada da 
seguinte forma: 



a) As duas primeiras horas extras com adicional de 70% (setenta por cento); 

b) As horas que ultrapassarem esse limite, serão acrescidas de 75% (setenta e cinco  por cento). Nos dias de 
repouso e feriados, o trabalho extraordinário será remunerado com o adicional de 100% (cem por cento). 

 
Adicional de Tempo de Serviço  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - AVISO PRÉVIO PROPORCIONAL   

Quando da dispensa imotivada do empregado, a Empresa pagará o aviso prévio normal de 30 (trinta) dias, 
acrescido de 03 (três) dias por ano trabalhado ininterruptamente, a iniciar no primeiro ano de serviço, ou seja, o 
empregado dispensado com 01 (um) ano de emprego terá direito a um aviso prévio de 33 (trinta e três) dias, e 
assim sucessivamente. 

 
Adicional Noturno  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ADICIONAL PELO TRABALHO NOTURNO  

O adicional noturno, para as horas trabalhadas no período de 22:00 às 05:00 horas, será de 35% ( trinta e cinco 
por  cento) para fins do artigo 73 da CLT. 
 
 
Prorrogado o final da jornada noturna, após às 5 horas, é devido também o adicional noturno quanto as horas 
prorrogadas. 

 
Outros Adicionais  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA  

Nas transferências não definitivas para outros municípios, independentemente da distância ou necessidade de 
alteração de domicílio, receberá o empregado um adicional de 30% (trinta por cento) do salário, exceto cargo de 
confiança, desde que a Empresa não arque com as despesas de alojamento e refeições. 

 
Prêmios  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - PRÊMIO ANTIGUIDADE  

A cada 5 (cinco) anos completos de trabalho no atual contrato de trabalho, na mesma empresa, será pago, a 
titulo de prêmio mensal  valor equivalente a 15% (quinze por cento) incidente sobre a importância de R$ 976,10 
(novecentos e setenta e seis reais e dez centavos), importância esta ora instituída e denominada Quinquênio. 

Parágrafo Único:  A eventual transferência definitiva do empregado para localidade diversa da abrangência 
deste Acordo Coletivo implicará em cessação do pagamento Ouinquênio, salvo se na localidade de destino 
houver idêntica previsão na norma coletiva local, hipótese em que o prêmio será calculado e pago conforme as 
regras da convenção ou acordo coletivo da localidade de prestação de serviços. 

 
Auxílio Alimentação  



 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CESTA BÁSICA  

A empresa  fornecerá Cesta Básica a seus empregados no valor de R$ 110,00 (cento e dez reais) a ser subsidiada 
em sua maior parte, com desconto de 10% do seu valor, a mesma  será concedida, mensalmente, a partir do mês 
de competência outubro de 2015 durante a vigência do presente acordo e, que será  entregue  até o décimo dia 
útil do mês seguinte ao de competência. 

No mês de dezembro/2015  a titulo de cesta natalina, a empresa fornecerá um valor de 150,00 ( cento e 
cinquenta reais). 

a) O fornecimento da cesta mencionada no item anterior será feito através de crédito em cartão eletrônico 
Ticket Alimentação / Cesta Natalina. 

b) O fornecimento do Ticket Alimentação / Cesta Natalina mencionada no item anterior desta cláusula fica 
condicionada á assiduidade do empregado. Deixará de fazer jus ao beneficio o empregado que apresentar faltas 
injustificadas ao trabalho no mês, neste caso, respeitando o período dos cartões de pontos mensais e, 
independentemente da tolerância da empresa de permitir a compensação destas horas injustificadas através do 
eventual acordo de compensação de horas (banco de horas). 

Parágrafo Primeiro: A concessão do cartão Ticket Alimentação / Cesta Natalina  não terá natureza salarial, não 
se incorporando aos salários para todos os efeitos legais. 

Parágrafo Segundo: Fica assegurado o fornecimento do Ticket Alimentação / Cesta Natalina aos empregados 
afastados pelo INSS, exclusivamente a contar deste afastamento, e pelo período, conforme segue: 

a)   por doença pelo prazo de 3 (três) meses; 

b)   por acidente de trabalho pelo prazo de 6 (seis) meses; 

c)   a empregada afastada por licença maternidade pelo prazo de 6 (seis) meses. 

Parágrafo Terceiro:  A empresa estenderá o Ticket alimentação à todos os empregados, exceto os cargos 
denominados gerentes e acima, inclusive todos os níveis dos Gerentes de Área. 

No caso da Cesta Natalina estende-se a todos os empregados, independemente da denominação interna. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DESCONTO ALIMENTAÇÃO  

A partir de novembro de 2015, fica estipulado o desconto de 17,94 por mês, a título de desconto de refeição, por 
empregado em folha de pagamento, utilizando a proporcionalidade nos casos de admissão, afastamento e 
desligamento. 

 
Auxílio Saúde  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - COMPLEMENTAÇÃO DO 13º SALÁRIO AO EMPREGADO AFASTADO  
 
 

Ao empregado afastado a partir de 01.01.15, percebendo auxílio da Previdência Social, será garantido, no 
primeiro ano de afastamento, a complementação do 13º salário. Esta complementação será igual à diferença 
entre o valor pago pela Previdência Social e o salário líquido do empregado, limitado ao teto previdenciário. Esse 



pagamento será devido, inclusive, para os empregados cujo afastamento tenha sido superior a 15 e inferior a 
180 dias. 

 
Auxílio Doença/Invalidez  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - COMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO PREVIDENCIARIO  

Ao empregado em gozo de benefício do auxílio doença, decorrente de doença atípica, a critério da Empresa, 
acidente de trabalho, ou doença profissional, fica garantido o complemento de 30% (trinta por cento) do salário 
líquido mensal para os 6 (seis) primeiros meses. 

Parágrafo Primeiro: Em caso do empregado não ter direito ao auxílio doença, por ainda não ter completado o 
período da carência exigido pela Previdência Social, a empresa pagará ao empregado o seu salário nominal pelo 
mesmo período constante no caput desta cláusula; 

Parágrafo Segundo: O pagamento previsto nesta cláusula deverá ocorrer junto com o pagamento mensal dos 
demais empregados. 

 
Auxílio Morte/Funeral  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - AUXÍLIO FUNERAL  

No caso de falecimento do empregado, a empresa pagará aos seus dependentes legais, a título de auxílio 
funeral, 6 (seis) salários normativos da categoria profissional convenente, vigentes à data do falecimento. 

A empresa fica excluída desta obrigação se mantiver seguro de vida em grupo, com a subvenção total por parte 
da mesma, bem como adotar procedimentos mais favoráveis. 

 
Auxílio Creche  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - REEMBOLSO CRECHE  

As partes convencionam que a obrigação contida nos parágrafos primeiro e segundo do art. 389 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, de acordo com a Portaria MTB 3296, de 03.09.86, e parecer MTb 196/86, aprovado em 
16.07.87, poderá ser substituída, a critério da empresa, pela concessão de auxílio pecuniário às suas 
empregadas, no valor mensal correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do Salário Normativo aplicável aos 
empregados da empresa, observadas as seguintes condições: 

a) este auxílio pecuniário será concedido a crianças de 0 a 1 ano de idade, porém limitado ao período máximo de 
6 meses, a partir do retorno do afastamento previsto no art. 392 da C.L.T.; 

b) o referido pagamento, a título de auxílio pecuniário não terá configuração salarial, ou seja, não terá reflexos 
para efeito de férias, 13º salário e aviso-prévio. 

c) o objeto desta cláusula deixará de existir caso a empresa instale creche própria ou firme convênio com creche 
em efetivo funcionamento, cabendo à empresa a divulgação interna e comunicação à entidade sindical 
representante de seus empregados; 

d) o auxílio pecuniário beneficiará somente empregadas que estejam em serviço ativo na empresa. 



 
Seguro de Vida  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO / ACIDENTES PESSOAIS E COLETIVOS  

Empresa se compromete a entregar ao trabalhador, cópia das condições básicas do seguro de vida em grupo, 
inclusive quando houver mudanças da seguradora ou alterações das condições do seguro. 

Parágrafo Único: O plano será oferecido na ocasião da admissão dos empregados e em caso de recusa o mesmo 
deverá firmar declaração de próprio punho que ficará arquivada no prontuário funcional. 

 
Aposentadoria  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - GRATIFICAÇÃO POR APOSENTADORIA  

Ao empregado que se desligar voluntária e definitivamente do trabalho, por aposentadoria, e que tenha 
prestado serviços na atual empresa por mais de 10 anos, será concedida, como gratificação, a importância 
correspondente a 1 (um) salário contratual ou 2 (dois) salários normativos aplicáveis aos empregados da 
empresa, observada a condição mais vantajosa ao empregado. Não se aplica esta cláusula se a 
empresa adotar procedimentos mais benéficos. 

 
 

Contrato de Trabalho – Admissão, Demissão, Modalidades  
 

Normas para Admissão/Contratação  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - CONTRATO EXPERIÊNCIA  

O ex-empregado readmitido para a mesma função que exercia ao tempo de seu desligamento e que não tenha 
permanecido fora do quadro da Empresa por mais de 06 (seis) meses, será dispensado do período de 
experiência. 

Parágrafo Único:  Não será celebrado contrato de experiência em casos de admissão de empregados que 
estejam prestando serviço na mesma função através de empresa interposta. 

 
Desligamento/Demissão  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - AVISO DE DISPENSA  

Será assegurado ao empregado demitido, sob alegação de prática de falta grave a entrega de aviso por escrito e 
contra recibo ou com 02 (duas) testemunhas sob pena de gerar presunção de dispensa imotivada. 

Parágrafo Único: Quando houver dispensa por justa causa, a Empresa comunicará ao Sindicato, antes da data da 
homologação do termo de rescisão, ressalvando o direito ao Sindicato de homologar ou não de acordo com a 
opção do trabalhador. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO –-  PPP  



Para atender suas respectivas finalidades a empresa fornecerá aos demitidos, no ato da homologação das verbas 
rescisórias, o PPP devidamente preenchido. 

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

 
Estabilidade Mãe  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - EMPREGADA GESTANTE  

Fica vedada a dispensa sem justa causa da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até 08 (oito) 
meses após o parto. 

Parágrafo Primeiro:  A empregada gestante não poderá ser dispensada, ressalvadas as hipóteses de 
cometimento de falta grave, ou por mútuo acordo entre empregada e Empresa com a assistência do respectivo 
sindicato representativo da categoria profissional, observado o disposto no parágrafo primeiro do artigo 477 da 
CLT; 

Parágrafo Segundo :  Na ocorrência de aborto natural ou acidental, fica assegurada à empregada uma 
estabilidade provisória de 120 (cento e vinte) dias contados após a data do evento. 

 
Estabilidade Serviço Militar  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - SERVIÇO MILITAR  

Assegura-se a garantia ao empregado em idade de prestação de serviço militar, nos seguintes termos: 

Parágrafo Primeiro:  serão garantidos emprego e salário ao empregado em idade de prestação de serviço militar, 
desde o alistamento até a incorporação e nos 30 (trinta) dias após o desligamento da unidade em que serviu, 
além do aviso prévio previsto na CLT. 

Parágrafo Segundo:  A garantia de emprego será extensiva ao empregado que estiver servindo o Tiro de Guerra; 

Parágrafo Terceiro:  Havendo coincidência entre o horário da prestação do Tiro de Guerra com o horário de 
trabalho,  o empregado não sofrerá desconto do DSR e feriados respectivos em razão das horas não trabalhadas 
por esse motivo. A estes empregados não será impedida a prestação de serviço no restante da jornada; 

Parágrafo Quarto:  Estes  empregados não poderão ser despedidos a não ser por prática de falta grave, ou por 
mútuo acordo com a assistência do respectivo sindicato representativo da categoria profissional. 

 
Estabilidade Acidentados/Portadores Doença Profissional  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - ESTABILIDADE AO EMPREGO AUXÍLIO DOENÇA  

O empregado que ficar afastado do trabalho por motivo de doença, por mais de 60 (sessenta) dias terá 
garantido, a critério da empresa, a manutenção de seu contrato de trabalho por período igual ao afastamento, 
limitado a 120 (cento e vinte) dias, ou indenização ao período correspondente. 

 
Estabilidade Aposentadoria  



 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - GARANTIAS PRE-APOSENTADORIA  

Aos empregados que, comprovadamente, estiverem a um máximo de 24 (vinte e quatro) meses de aquisição do 
direito á aposentadoria por tempo de contribuição, por idade ou especial, desde que tenham seus prazos 
mínimos de aposentadoria, e que tenham 5 (cinco) anos de serviços na atual Empresa, fica assegurado o 
emprego ou salário,durante o período que faltar para a aposentadoria. 

Aos empregados que, comprovadamente, estiverem a um máximo de 36 (trinta e seis) meses de aquisição do 
direito á aposentadoria por tempo de contribuição, por idade ou especial, desde que tenham seus prazos 
mínimos de aposentadoria, e que tenham 24 (vinte e quatro) anos de serviços na atual Empresa, fica assegurado 
o emprego ou salário,durante o período que faltar para a aposentadoria. 

Ficam, porém, excluídos do previsto nesta cláusula, os casos de rescisão de contrato por iniciativa do 
empregado, por mútuo acordo entre empregado e empregador e, ainda, por justa causa. 

Parágrafo primeiro: Para efeito da aquisição do direito, ao benefício previsto no caput desta cláusula, é 
necessário que o empregado preencha todos os requisitos legais, como: tempo de serviço, idade mínima, 
contribuição adicional, contribuições mínimas do benefício, quando exigidos e, prova da caracterização do 
tempo em condições especiais. 

Parágrafo segundo: Para que o empregado possa gozar do benefício previsto no caput, obriga-se a dar o 
conhecimento por escrito à Empresa por ocasião da data em que adquirir este direito, com tolerância de um 
prazo para comunicação de até 180 dias após a aquisição do direito, desde que, este prazo de tolerância termine 
antes da data de notificação da despedida (aviso de dispensa) pelo empregador. 

Parágrafo terceiro: Em caso de rescisão do contrato de trabalho do empregado pela empresa, o prazo máximo 
de tolerância previsto no § 2º desta cláusula termina na data da comunicação de sua dispensa. 

 
Outras normas referentes a condições para o exercício do trabalho  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO  

Será garantido ao empregado promovido de função, o menor salário pago ao exercente da mesma função. 

Parágrafo Primeiro:Também será garantido ao empregado admitido para a mesma função de outro empregado 
dispensado o menor salário pago ao exercente da mesma função. 

Parágrafo Segundo: Será efetivado na função substituída o empregado que substituir outro empregado por 
período igual ou superior a 06 (seis) meses. 

Parágrafo Terceiro: Fica excluído desta cláusula os cargos de supervisores, gerentes e funcionários em 
treinamento. 

Parágrafo Quarto: Fica excluído desta clausula substituições eventuais, parciais ou integrais, assim consideradas 
aquelas que tenham duração máxima de trinta dias; a partir deste prazo deverá ser paga ao substituto a 
diferença entre o salário deste e o menor salário para a função substituída. 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - TEMPO Á DISPOSIÇÃO DO EMPREGADOR  
 
 



Quando a empresa suspender o trabalho, por motivos técnicos, para execução de serviços de manutenção e 
limpeza, ou outro qualquer, não poderá exigir compensação das horas de trabalho paralisadas com trabalho 
extraordinário ou com dias de férias, nem exigir que sejam repostas as horas não trabalhadas, isto ocorrendo, 
referidas horas serão pagas como extras. 

Parágrafo Único: A Empresa mantém o direito legal de executar serviços de manutenção e limpeza em seus 
equipamentos e máquinas em qualquer dia da semana, inclusive em dias de repouso e feriados se for necessário 
para evitar prejuízo à produção e à organização dos turnos de trabalho. 

 
 

Jornada de Trabalho – Duração, Distribuição, Controle, Faltas  
 

Compensação de Jornada  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - COMPENSAÇÃO DE JORNADA  
 

A empresa fica autorizada a proceder  ás compensações de jornada conforme segue: 

Parágrafo Primeiro: As horas de trabalho correspondentes aos sábados serão compensadas no decurso da 
semana. Caberá á empresa optante pelo regime ora convencionado, de comum acordo com os seus empregados 
, fixar a jornada de trabalho para efeito de compensação total ou parcial do expediente as sábados. 

Parágrafo Segundo: Assim têm-se por cumpridas as exigências legais, sem outras formalidades, observados os 
critérios de proteção ao trabalho do menor e as condições mais favoráveis existentes nas empresas, levando-se 
o termo a registro na DRT, instruído com cópia da presente Convenção e comunicando-se as entidades sindicais 
dos trabalhadores, 

Parágrafo Terceiro: Eventualmente havendo interesse de ambas as partes de compensação de outros dias, será 
elaborado antecipadamente documento individual entre empregado/empresa para cada ocorrência. 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - TRANFERÊNCIA DE DIAS DE FERIADOS  
 
Quando houver necessidade de produção, a Empresa poderá transferir a folga dos dias de feriados na seguinte 
condição:  

a)      Caso o feriado ocorra na segunda ou terça-feira, poderá ser transferido para os dias que antecedem, ou 
seja, sábado, domingo ou segunda-feira; 

b)     Caso o feriado ocorra na quinta ou sexta-feira, poderá ser transferido para os dias que o precedem, ou seja, 
sexta, sábado ou domingo. 

c)     Caso o feriado ocorra na quarta-feira, a mudança poderá ocorrer conforme itens a ou b. 

Parágrafo Único: Se a folga compensatória do feriado coincidir com a folga da escala dos turnos, para estes 
empregados não poderá haver a respectiva compensação, somente o pagamento das horas trabalhadas no 
feriado, com acréscimo de 100% (cem por cento). 

 
Faltas  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - ABONO DE FALTAS AO ESTUDANTE / AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS  



A Empresa se obriga a abonar faltas do empregado estudante, regularmente matriculado em estabelecimento de 
ensino oficial, autorizado ou assim reconhecido, nos horários ou dias em que ele tiver que se ausentar do 
trabalho para realizar exame escolar, desde que o empregado comunique a Empresa com antecedência mínima 
de 7 (sete) dias e posteriormente proceda à devida comprovação. 

Parágrafo Primeiro:  A Empresa envidará todos os esforços para o aperfeiçoamento escolar dos seus 
Empregados, procurando priorizar a troca de turno solicitada pelo empregado interessado, de forma a viabilizar 
a freqüências às aulas, obrigando-se o trabalhador, em contrapartida, a envidar todos os seus esforços no 
sentido de indicar à Empresa, no momento da formalização de seu requerimento, um colega de trabalho com 
quem possa trocar o turno de trabalho. 

Parágrafo Segundo:  Para os fins desta cláusula, o empregado deverá manter registro no RH de sua situação de 
estudante, apresentando a renovação de sua matricula a cada novo período letivo ou semestre que cursar. 

Paragrafo Terceiro:  Havendo comum acordo entre os empregados envolvidos nesta cláusula, a troca de 
horários/turnos não implicará em alteração de remuneração nem pagamento de horas extras a ambos 
empregados. 

Paragrafo Quarto :  O Empregado poderá deixar de comparecer ao trabalho , sem prejuízo do salário e mediante 
comprovação: 

a. Por 2 (dois) dias consecutivos, em caso de falecimento de sogro ou sogra; 

b. Por 2 (dois) dias consecutivos em caso de falecimento de irmão(ã); 

c. Por 3 (três) dias consecutivos em caso de falecimento de cônjuge ou companheira(o), filhos, pai ou mãe; 

d. Por 5 (cinco) dias para internação hospitalar de cônjuge, pai, mãe, companheira(o), ou filho dependente, 
quando coincidente com o dia normal de trabalho; 

e. Por 3 (três) dias úteis, para casamento. 

Parágrafo único:  As ausências justificadas previstas no caput serão contadas incluindo-se o dia do evento. 

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - ATESTADOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS  

Todos os atestados médicos e odontológicos serão reconhecidos pela Empresa, inclusive em casos de 
emergência desde que ratificados pelo médico da Empresa. 

Parágrafo Único: O empregado que receber atestado de afastamento do trabalho por qualquer espaço de 
tempo, expedido por médico externo aos quadros da Empresa, fica obrigado a apresentar referido atestado no 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ao departamento médico da Empresa, sob pena de não serem 
abonadas as faltas respectivas. 

 
Sobreaviso  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - SOBREAVISO  

Nos termos da nova redação da Súmula 428 do TST, considera-se em sobreaviso o empregado que, à distancia e 
submetido a controle da Empresa por instrumentos telemáticos ou informatizados, permanecer em regime de 
plantão ou equivalente, 



Aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço durante o período de descanso. 

Parágrafo Primeiro: As horas em que o empregado permanecer em regime de sobreaviso serão remuneradas na 
proporção de 1/3 sobre o valor da hora normal. Sendo necessário seu deslocamento até a empresa, serão 
pagas  também horas extras com os adicionais já praticados, durante o período em que permanecer na Empresa. 

Parágrafo Segundo: O simples fornecimento de instrumentos telemáticos ou informatizados pela Empresa, sem 
que o empregado esteja em regime de plantão, não caracteriza regime de sobreaviso. 

 
Outras disposições sobre jornada  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - ESCALA DE REVEZAMENTO  

Para empregados que trabalham em horário administrativo, será permitida a compensação do sábado, dia útil 
não trabalhado, durante a semana, de forma que a jornada semanal totalize 44 (quarenta e quatro horas 
semanais) horas, com intervalo de 01 (uma) hora para descanso e refeição. 

Parágrafo Primeiro:  A empresa afixará em local de trabalho, com antecedência mínima de 30 dias, as escalas de 
revezamento e folgas, ressalvados os casos de força maior e casos fortuitos. 

 
 

Férias e Licenças  
 

Licença Adoção  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - EMPREGADA ADOTANTE 
 

A empresa concederá licença remunerada para as empregadas que adotarem crianças, observado o que dispõe a 
Lei nº 10.412/02, que acrescentou o artigo 392-A à CLT. 

 
Outras disposições sobre férias e licenças  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - FÉRIAS  

A Empresa comunicará aos empregados com 30 (trinta) dias de antecedência a data do início do período das 
férias individuais, a qual somente poderá ser alterada em caso de força maior e com a anuência do sindicato. 

Parágrafo Primeiro: O início das férias não poderá coincidir com os dias já compensados, sábados, domingos e 
feriados, devendo ser fixado o início a partir do primeiro dia útil da semana. 

Parágrafo Segundo: Os feriados e dias já compensados que coincidirem com as férias, bem como os dias 25/12 e 
01/01, serão excluídos da contagem do período de gozo das férias. 

Parágrafo Terceiro: As férias poderão ser fracionadas em dois períodos, devendo uma das frações 
corresponderem pelo menos a duas semanas de descanso, conforme dispõe o artigo 8 da Convenção nº 132 da 
OIT (Organização Internacional do Trabalho), promulgada pelo Decreto nº 3.197, de 05/10/1999. 

Parágrafo Quarto:   O fracionamento deverá ser requerido por escrito pelo empregado, antes do recebimento 
de seu comunicado de férias, e sua concessão ficará na dependência de autorização da Empresa. 



 
Saúde e Segurança do Trabalhador  

 
Equipamentos de Proteção Individual  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - EQUIPAMENTOS E UNIFORMES  

Em cumprimento da NR6 da portaria 3214/78 a Empresa fornecerá gratuitamente e exigirá a utilização de todos 
os EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) e uniformes necessários ao desempenho de suas funções, sob 
pena de sanções disciplinares para os infratores. 

Parágrafo Único: O controle de entrega dos EPI's e uniformes será feito através de registro em ficha individual, 
com a concordância dos empregados quanto à veracidade dos registros nela contidos e com a assinatura 
trimestral. 

 
Treinamento para Prevenção de Acidentes e Doenças do Trabalho  

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - TREINAMENTO  

A empresa se compromete a ministrar treinamento aos empregados, relativamente às atividades que 
desempenham e para as quais foram contratados, priorizando a inserção do treinamento dentro da jornada de 
trabalho dos empregados. Os treinamentos ministrados aos trabalhadores  em escalas de trabalho noturna, fora 
do horário normal de trabalho, a empresa se compromete a realocar sempre que possível, esse novo horário de 
treinamento não poderá interferir no descanso dos trabalhadores. 

Parágrafo Primeiro:   Na situação descrita no caput desta cláusula, se o treinamento ultrapassar a jornada diária 
do empregado, as horas excedentes serão consideradas trabalho extraordinário, ensejando a remuneração 
diferenciada com o adicional de horas extraordinárias. 

Parágrafo Segundo:   Como forma de estimular o desenvolvimento individual e facilitar a migração de carreiras 
dentro da empresa, a mesma procurará disponibilizar vagas nos treinamentos aos empregados de outras áreas 
não abrangidas pelo curso - em relação aos quais os treinamentos não sejam obrigatórios para o cargo que 
ocupam e não façam parte do seu plano de desenvolvimento individual (IDP) -, e desde que estes trabalhadores 
manifestem interesse individual e voluntário em participar dos mesmos e que a participação no treinamento não 
conflite com as atividades contratuais do empregado na empresa. 

Parágrafo Terceiro: As vagas mencionadas no parágrafo anterior serão limitadas e divulgadas nos quadros de 
aviso da Empresa, e a inscrição será feita diretamente no departamento de Recursos Humanos. 

Parágrafo Quarto:   Na situação descrita no parágrafo segundo desta cláusula, se o treinamento ultrapassar a 
jornada diária do empregado, as horas excedentes não serão consideradas trabalho extraordinário, não 
ensejando a remuneração com o adicional de horas extraordinárias. 

 
Acompanhamento de Acidentado e/ou Portador de Doença Profissional  

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AO ACIDENTADO  
 
 

Será garantido atendimento emergencial e gratuito, pelo ambulatório da Empresa, aos acidentados no trabalho, 
contratados direta ou indiretamente por ela. 



Parágrafo Único:  Será também garantido ao Empregado, gratuitamente, pela Empresa, os medicamentos e 
tratamentos (não cobertos pelo plano médico), necessários e conseqüentes do acidente de trabalho sofrido. 

 
 

Relações Sindicais  
 

Sindicalização (campanhas e contratação de sindicalizados)  
 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - INCENTIVO A SINDICALIZAÇÃO 

Com o objetivo de incrementar a sindicalização dos empregados, a Empresa colocará a disposição do sindicato 
representativo da categoria profissional, 02 (dois) dias por ano para esse fim. A data será convencionada entre as 
partes e a atividade será desenvolvida dentro do recinto da Empresa, fora do ambiente de produção, em local 
previamente autorizado pela Empresa e preferencialmente, nos períodos de descaso da jornada normal de 
trabalho. 

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - ELEIÇÕES SINDICAIS  

No período de eleições sindicais, desde que expressamente comunicado pelo Sindicato com antecedência 
mínima de 48 horas, a empresa, mediante entendimento prévio com a entidade sindical, destinará local 
adequado para acesso de mesários e fiscais, liberando os associados pelo tempo necessário ao exercício do voto. 

 
Acesso do Sindicato ao Local de Trabalho  

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - QUADROS DE AVISOS  

A Empresa permitirá que o sindicato utilize quadro específico de aviso para fixação de comunicados de interesse 
de todos os empregados. 

Parágrafo Primeiro: ? O uso do referido quadro será único e exclusivo do Sindicato, sendo vedado sua utilização 
por qualquer pessoa ao grupo, que não seja o Sindicato 

Parágrafo Segundo: Os comunicados do Sindicato dos empregados, serão assinados por sua Diretoria e após, 
previamente aprovados pela direção da empresa. 

 
Liberação de Empregados para Atividades Sindicais  

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - AUSÊNCIAS DE DIRIGENTES SINDICAIS  

A Empresa concederá aos empregados dirigentes sindicais não afastados pelo mandato sindical, licença 
remunerada de até 30 (trinta) dias no ano, em períodos intercalados, para participarem de reuniões, 
conferências, congressos, simpósios e outros eventos de interesse da Entidade Sindical, desde que comunicado 
com antecedência mínimo de 24 (vinte e quatro) horas se o afastamento for de até 01 (um) dia e antecedência 
de 08 (oito) dias se o afastamento for superior à 01 (um) dia. 

Parágrafo Único: A ausência dos dirigentes sindicais ao serviço não terão reflexo nas férias, para efeitos do 
artigo 130 da CLT.  



 
Contribuições Sindicais  

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA - MENSALIDADE ASSOCIATIVA  

A Empresa descontará diretamente na folha de pagamento, a mensalidade social dos associados da entidade 
sindical( = 1% do salário nominal), remetendo ao mesmo, a relação nominal dos descontos efetuados e 
repassados o montante à Entidade sindical no prazo de 07 (sete) dias corridos, descontados feriados e domingos, 
se houverem. 

 
 

Disposições Gerais  
 

Mecanismos de Solução de Conflitos  
 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA - JUÍZO COMPETENTE  

Será competente a Justiça do Trabalho de abrangência da categoria, para dirimir quaisquer divergências surgidas 
na aplicação deste Acordo Coletivo, desde que esgotadas as tentativas de solução amigável. 

 
Descumprimento do Instrumento Coletivo  

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA - MULTA  

Multa de 10% do valor do salário normativo previsto na cláusula 4ª, por infração, em caso de descumprimento 
desta Convenção, revertendo o seu montante em favor da parte prejudicada, excluindo-se da abrangência desta 
cláusula, as que já possuam cominações específicas, na Lei ou nesta Convenção. 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA - DESCUMPRIMENTO DO ACORDO  

O descumprimento de qualquer cláusula do presente Acordo Coletivo de Trabalho acarretará em multa, no valor 
único de 1½(um salário e meio) normativo, revertida, em favor da(s) parte(s) prejudicada(s). 

 
Renovação/Rescisão do Instrumento Coletivo  

 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA - PRORROGAÇÃO, REVISÃO, DENÚNCIA OU REVOGAÇÃO  
O processo de prorrogação, revisão, denúncia ou revogação total ou parcial, do presente acordo, ficará 
subordinado às normas estabelecidas pelo artigo 615 da CLT.  
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ANEXOS  

ANEXO I - ATA ASSEMBLEIA DE APROVAÇÃO DE ACORDO COLETIVO  
 
 

 

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

 


