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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  
 
ROMERA & ROMERA LTDA, CNPJ n. 02.297.959/0001-66, neste ato representado(a) por seu Sócio, Sr(a). 
ARMANDO DONIZETTI ROMERA; 
  
ROMERA PADARIA E CARNES LTDA, CNPJ n. 96.604.533/0001-51, neste ato representado(a) por seu Sócio, 
Sr(a). ARMANDO DONIZETTI ROMERA; 
  
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 2017 a 31 
de agosto de 2019 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 ALIMENTAÇÃO, com abrangência territorial em 
Itupeva/SP.  

 
Salários, Reajustes e Pagamento  

 
Piso Salarial  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - SALÁRIO NORMATIVO  

Fica assegurado para todos os empregados abrangidos por este Acordo Coletivo de Trabalho um salário 
normativo referente ao exercício 2017/2018 no valor de R$ 1.343,67 (um mil trezentos e quarenta e três reais 
e sessenta e sete centavos), por mês e um salário normativo referente ao exercício 2018/2019 no valor de R$ 
1.392,57. 

 
Reajustes/Correções Salariais  

 
 
CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL DO PERÍODO 2017/2018  

Sobre os salários do período compreendido entre 01/09/2016 e 31/08/2017, será aplicado, a partir de 01/09/2017, 
o percentual de 1,63 (um inteiro e sessenta e três centésimos por cento). 

Parágrafo único: O reajuste supra será pago de forma retroativa, em três parcelas para todos os empregados, 



sendo o pagamento realizado em janeiro, fevereiro e março de 2019. 

 
 
CLÁUSULA QUINTA - CLÁUSULA QUINTA – REAJUSTE SALARIAL DO PERÍODO 2018/2019  

A partir de 01/09/2018 será aplicado o percentual de 3,64% (três inteiros e sessenta e quatro centésimos por 
cento). 

 
Pagamento de Salário – Formas e Prazos  

 
 
CLÁUSULA SEXTA - ADIANTAMENTO SALARIAL (VALE)  

Mantidas as condições atuais mais favoráveis, as empresas, nos 15 (quinze) dias posteriores ao pagamento do 
salário do mês anterior, concederão aos seus empregados 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 jus 
no período correspondente. 

 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - COMPROVANTES DE PAGAMENTO  

As empresas fornecerão comprovantes de pagamento contendo a identificação do empregador e a discriminação 
da natureza e o valor das importâncias pagas, bem como dos descontos efetuados. 

 
Remuneração DSR  

 
 
CLÁUSULA OITAVA - OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS  

Os empregados não sofrerão descontos no DSR correspondente quando sua ausência decorrer de necessidade 
de obtenção de documentos estritamente pessoais, mediante a devida comprovação. 

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

 
 
CLÁUSULA NONA - SALÁRIO DO SUBSTITUTO  

Garantia ao empregado admitido para a mesma função de outro dispensado sem justa causa salário igual ao 
menor salário pago à função, sem considerar as vantagens pessoais, ficando excluídas dessa garantia as 
funções individualizadas, ou seja, administrativas, de gerências e de supervisão, sendo que, com relação à 
supervisão, a exceção não abrange os trabalhadores da produção. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO 

Enquanto perdurar a substituição que não tenha caráter eventual, o substituto receberá o salário do substituído, 
excluídas as vantagens pessoais. 

Parágrafo único: Considera-se eventual a substituição que não ultrapassar 30 (trinta) dias. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - COMPENSAÇÕES  
 



1. A.     Serão compensados todos os reajustes, antecipações e aumentos, espontâneos ou compulsórios, 
concedidos no período entre 01/09/2017 e a assinatura do presente instrumento. 

2. B.     Não serão compensados os aumentos decorrentes de promoção, transferência, término de 
aprendizagem, equiparação salarial e aumentos reais. 

 
Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros  

 
Adicional de Hora-Extra  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - HORAS EXTRAS  

As horas extraordinárias serão pagar com o acréscimo de 55% (cinquenta e cinco por cento) sobre o valor da 
hora normal. 

 
Participação nos Lucros e/ou Resultados  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - PLR  

A empresa pagará a todos os seus empregados PLR no valor de R$ 311,50 (trezentos e onze reais e cinquenta 
centavos), referente ao período 2017/2018, bem ainda o valor de R$ 322,84 (trezentos e vinte e dois reais e 
oitenta e quatro centavos) referente ao período 2018/2019. 

Parágrafo primeiro: Para os empregados admitidos após as datas bases, fica assegurado o direito de 
percepção do PLR, proporcionalmente ao número de meses trabalhados dentro do período, a razão de 1/12 (um 
doze avos) por mês trabalhado. 

 
Auxílio Alimentação  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CESTA BÁSICA  

Fica recomendado para as empresas a concessão de cesta básica aos seus empregados, podendo ser na forma 
in natura ou cartão alimentação. 

Parágrafo único: Em nenhuma hipótese o valor pago facultativamente a título de cesta básica, ou ainda o valor 
da cesta básica eventualmente fornecida, integrará o contrato de trabalho dos empregados. 

 
Auxílio Transporte  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - VALE TRANSPORTE  

As empresas, nos termos da legislação vigente (Leis nº 7.418/85 e 7.619/87 e Decreto nº 95.247/87), obrigam-se 
a fornecer a seus empregados, quando for o caso, o imprescindível vale transporte.  

Parágrafo único: As empresas poderão, facultativamente, efetuar o pagamento do vale transporte em dinheiro, 
não descaracterizando a natureza jurídica da verba, que será totalmente livre de incidência de quaisquer 
encargos trabalhistas e previdenciários, mantendo-se, no mais, as disposições legais atinentes à espécie, 
inclusive quanto ao desconto da parcela do empregado. 

  

 



Auxílio Educação  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - ESTUDANTE  

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

 
Auxílio Morte/Funeral  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - AUXÍLIO FUNERAL 

Na ocorrência de morte de empregado, a empresa pagará aos dependentes do falecido um auxílio funeral 
equivalente a 02 (dois) salários normativos previstos neste Acordo Coletivo de Trabalho, desde que o empegado, 
ao faleer, esteja a serviço da empresa pelo menos há 01 (um) ano. 

Parágrafo único: Esta cláusula não será aplicada caso as empresas acordantes optem pelo sistema de seguro 
de vida em grupo. 

 
Auxílio Maternidade  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - ADOTANTES  

As empresas concederão licença remunerada de 30 (trinta) dias para as empregadas que, comprovadamente, 
vierem a adotar crianças na faixa etária de até 06 (seis) meses de idade. 

 
Outros Auxílios  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - UNIFORMES  

As empresas fornecerão gratuitamente uniformes, fardamentos e demais peças de vestimentas exigidas para a 
execução do trabalho ou pela Lei. 

 
 

Contrato de Trabalho – Admissão, Demissão, Modalidades  
 

Desligamento/Demissão  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - FORNECIMENTO DE ATESTADOS E AFASTAMENTO 

Por ocasião das quitações dos contratos de trabalho, salvo na hipótese de rescisão por justa causa, as empresas 
fornecerão como recibo o AAS para fins previdenciários, devidamente preenchido e assinado. 

Ocorrendo desligamento sob a alegação de prática de falta grave, o AAS será entregue mediante solicitação por 
escrito do empregado. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - EXTRATO DO FGTS  

Rescindido o contrato de trabalho, as empresas fornecerão aos empregados, no ato da homologação da rescisão 



do contrato, o extrato de sua conta vinculada ao FGTS. 

 
Aviso Prévio  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - CARTA-AVISO  

Entrega de recibo de carta que contenha aviso de dispensa ao empregado demitido sob a acusação de prática de 
falta grave. 

 
Mão-de-Obra Temporária/Terceirização  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - 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 6.019/1974, que 
dispõe sobre o trabalho temporário nas empresas.  

 
Outros grupos específicos  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - ANOTAÇÕES NA CTPS  

Aos empregados contratados para exercerem funções qualificadas ou quando para tanto promovidos, será 
garantida a anotação específica da função em sua CTPS, em até 48 (quarenta e oito) horas, que deverá ser 
entregue contra recibo. 

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

 
Estabilidade Serviço Militar  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - EMPREGADO EM IDADE MILITAR  

É garantida estabilidade provisória ao empregado em idade de prestação do serviço militar, desde o seu 
alistamento até a incorporação e nos 30 (trinta) dias após o desligamento da unidade militar ou tiro de guerra, 
salvo nas hipóteses de contrato por prazo determinado, inclusive de experiência, rescisão por justa causa e 
pedido de demissão. 

 
Outras normas referentes a condições para o exercício do trabalho  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - PRÊMIO DO 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 de forma comprovada, assim como conte com no mínimo 04 (quatro) 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 
deste prazo. 

Parágrafo único: Para se beneficiar do quanto acima disposto, o empregado deverá comunicar a empresa, por 
escrito, a sua intenção em até 30 (trinta) dias após a dispensa. 



 
Jornada de Trabalho – Duração, Distribuição, Controle, Faltas  

 
Duração e Horário  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - JORNADA DE TRABALHO E INTERVALO INTRAJORNADA 

Fica estabelecido que a jornada de trabalho será de 07h20min diários, a seguir especificados: 

1º turno: das 06h00min às 14h00min; 

2º turno: das 14h00min às 22h00min. 

Parágrafo primeiro: Em qualquer dos turnos serão obedecidos 30 (trinta) minutos de intervalo para refeições e 
descanso, bem como 10 (dez) minutos para café/lanche durante a jornada de trabalho entre 06h00min e 
07h00min no turno da manhã e entre 15h00min e 16h00min no turno da tarde, independentemente do intervalo 
concedido para refeição e descanso. 

Parágrafo segundo: Fica vedada a concessão do intervalo de 30 (trinta) minutos no início da jornada de 
trabalho. 

Parágrafo terceiro: Em cada período de seis dias de trabalho, haverá um dia consecutivo de descanso 
remunerado, sendo que um desses descansos deverá, necessariamente, recair sobre um domingo no mês. 

 
Compensação de Jornada  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - TRABALHO EM DIAS DE REPOUSO  

As horas trabalhadas em dias de repouso quando não houver a concessão de folga compensatória, serão pagas 
com acréscimo de 100% (cem por cento), independentemente do pagamento de repouso adquirido. 

 
Faltas  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS  

Os empregados poderão faltar ao serviço e terão suas ausências abonadas sem qualquer desconto salarial, 
inclusive sem repercussão no DSR, nas férias e no 13º salário, nas hipóteses previstas no artigo 473 da CLT, 
bem ainda: 

a) Até 01 (um) dia nos casos de falecimento de sogro ou sogra, desde que apresente, posteriormente, a 
respectiva certidão de óbito;   

b) Até 02 (dois) dias no ano para acompanhamento em caso de urgência de seus filhos(as) de até 16 
(dezesseis) anos de idade junto a médico, mediante apresentação do atestado pertinente, com CID, que deverá 
constar expressamente o nome do(a) acompanhado e do trabalhador acompanhante. 

  
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - ATESTADOS MÉDICOS  

As empresas aceitarão, compulsoriamente, os atestados médicos e odontológicos dos empregados que 
passarem pelo ambulatório das entidades dos trabalhadores enquanto mantiverem convênio com a Previdência 
Social. 

Outras disposições sobre jornada  



 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - DO LOCAL DAS REFEIÇÕES  

As empresas deverão dispor de refeitório apropriado para que os empregados possam realizar as refeições na 
empresa. 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO  

Como contraprestação pela redução do intervalo intrajornada devidamente acordado por assembleia realizada 
pelo sindicato nas empresas, estas fornecerão marmitas aos seus empregados, iguais àquelas que são vendidas 
normalmente nos estabelecimentos, sem que isso configure salário ou integre, de qualquer modo, o contrato de 
trabalho. 

Quanto à pausa para café/lanche capitulada no parágrafo primeiro da cláusula décima, como contraprestação 
as empresas acordantes fornecerão aos seus empregados um pão com manteiga, que poderá ser passado na 
chapa ou não, além de um copo de café, com ou sem leite, de aproximadamente 200 ml. 

 
Férias e Licenças  

 
Duração e Concessão de Férias  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - FÉRIAS  

1. É vedado o início das férias no período de dois dias que antecedem feriado ou dia de repouso semanal 
remunerado. 

2. O início das férias será sempre na segunda-feira, salvo se o empregado vier a solicitar o seu início em 
outro dia e sua solicitação for acatada pela empresa. 

3. Caso as férias já comunicadas ao empregado sejam canceladas por ato do empregador, este indenizará 
ao empregado as despesas comprovadamente realizadas com a compra de passagens e reservas de 
estadia. 

 
Relações Sindicais  

 
Acesso a Informações da Empresa  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - QUADRO DE AVISOS  

As empresas colocarão à disposição da entidade sindical um quadro de avisos destinados a fixação de 
comunicados e informações de interesses dos trabalhadores, os quais serão assinados pelo diretor da entidade, 
vedada a divulgação de matéria político-partidária ou ofensiva a quem quer que seja, bem como a que contrarie à 
legislação vigente. 

Parágrafo único: Matérias alusivas às campanhas de sindicalização das entidades profissionais também serão 
fixadas no quadro de avisos. 

 
Contribuições Sindicais  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - MENSALIDADES ASSOCIATIVAS  
 
As empresas descontarão a mensalidade associativa dos empregados que sejam filiados ao sindicato, desde que 
notificadas pela entidade sindical dos trabalhadores, observando-se a antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
Efetuado o desconto, as empresas procederão ao recolhimento, no prazo de 10 (dez) dias, ao banco indicado 



pela respectiva entidade sindical. 
 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DOS EMPREGADOS  

Será descontada Contribuição Assistencial do salário já reajustados dos trabalhadores, associados ou não, na 
forma adiante, com exceção dos empregados admitidos além das datas previstas, que serão descontados no 
primeiro mês completo de trabalho, devendo a empresa proceder ao recolhimento da Contribuição Assistencial à 
entidade sindical dos trabalhadores até o 14º dia do mês seguinte ao descontado, a saber: 

a) 5% em dezembro/2018, recolhida até 15/01/2019, correspondente ao salário reajustado e eventuais diferenças 
do reajuste realizado no período 2018/2019. 

b) 5% em maio/2019, correspondente ao mesmo período, recolhida até 15/06/2019. Ou  

c) As empresas descontarão, a título de Contribuição Assistencial 1% (um por cento), mensalmente do salário 
nominal de cada empregado, devendo ser repassado ao Sindicato até o quinto dia útil do mês subsequente, 
devendo o sindicato fornecer as guias (fichas de compensação) para tal recolhimento devidamente codificado. 

Parágrafo primeiro: As contribuições acima não são cumulativas, ou seja, o desconto dos salários dos 
empregados deverá ser feito de acordo com as guias encaminhadas pelas entidades sindicais, cabendo apenas 
uma das duas situações acima (“A” e “B” OU “C”). 

Parágrafo segundo: A qualquer momento o empregado poderá optar pelo não desconto da contribuição acima, 
mediante protocolo individual e diretamente na secretaria do sindicato. 

Parágrafo terceiro: As empresas, quando solicitadas pelo sindicato, deverão comprovar os pagamentos da 
Contribuição Assistencial dos empregados. 

 
Outras disposições sobre relação entre sindicato e empresa  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES (RAIS)  

As empresas remeterão a entidade sindical cópia da RAIS, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a sua 
entrega na repartição competente. 

 
 

Disposições Gerais  
 

Descumprimento do Instrumento Coletivo  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - MULTA  

Multa de 2% (dois por cento) do salário normativo previsto neste instrumento e vigente na época da infração, 
por empregado, por violação das obrigações de fazer contidas no presente Acordo Coletivo de Trabalho, 
revertida a favor da parte prejudicada.  

 
Outras Disposições  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - RECOMENDAÇÃO SOBRE O DIA DO TRABALHADOR DA CATEGORIA 
Recomenda-se à empresa lembrar como data do trabalhador em panificação e confeitaria o dia 13 de junho. 
 
 



CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - PRORROGAÇÃO, REVISÃO, DENÚNCIA 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 artigo 615 da CLT. 

 

 

 

EDILSON SEVERINO DE CARVALHO  

Presidente  

SINDICATO DOS TRAB NAS IND DE ALM DE JUNDIAI  

 

 

 

ARMANDO DONIZETTI ROMERA  

Sócio  

ROMERA & ROMERA LTDA  

 

 

 

ARMANDO DONIZETTI ROMERA  

Sócio  

ROMERA PADARIA E CARNES LTDA  

 

 

 
ANEXOS  

ANEXO I - ATA ASSEMBLEIA DE ACORDO COLETIVO  
 
 

Anexo (PDF) 

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