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SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE ALIMENTACAO,AFINS E DO CAFE SOLUVEL DE LONDRINA 
E REGIAO., CNPJ n. 77.431.328/0001-97, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). FRANCISCO CARLOS 
FERREIRA; 
  
E  
 
PASTIFICIO SELMI SA, CNPJ n. 46.025.722/0015-05, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). RICARDO 
OLIVEIRA SELMI e por seu Diretor, Sr(a). BELARMINO DA ASCENCAO MARTA JUNIOR; 
  
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 1º de setembro de 2011 a 31 de agosto de 
2012 e a data-base da categoria em 1º 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) de 
todos os empregados da Indústria PASTIFICIO SELMI S/A, nos municípios de Londrina, Cambé, Ibiporã, Jataizinho e 
Tamarana, com abrangência territorial em Cambé/PR, Ibiporã/PR e Londrina/PR.  

 
Salários, Reajustes e Pagamento  

 
Piso Salarial  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - SALÁRIO DE INGRESSO  
 
 

A partir da vigência deste Acordo, ou seja, 1º de Setembro/11, o salário de ingresso na empresa PASTIFICIO 
SELMI S/A, na alimentação, será de R$ 800,23 (oitocentos reais e vinte e três centavos). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO  Fica estabelecido que em maio/2012, será feita uma análise e apuração entre o valor 
do piso ora ajustado, de R$ 800,23 (oitocentos reais e vinte e três centavos), com o valor do piso estadual do 
grupo 03 (três), vigente a partir de 01/05/2012, considerando-se o índice inflacionário oficial editado do 
governo federal, no período de setembro/2011 a abril/2012 e, após esta análise e apuração; poderá ser 
concedido a título de antecipação salarial, uma correção para a equivalência do valor do piso, limitado ao 
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novo valor do piso estadual do grupo 03 (três).   
 

Reajustes/Correções Salariais  
 

 
CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES, REAJUSTE E AUMENTO SALARIAL  
 
 

Os salários dos trabalhadores da empresa Pastifício Selmi S/A, Unidade- Londrina, serão reajustados com o 
percentual de 9,5 % (nove virgula cinco por cento), sobre os salários vigentes em setembro de 2010 e já 
reajustados pelo acordo coletivo de trabalho 2010/2011.  
 
a) - A composição do referido reajuste foi a aplicação do INPC acumulado nos últimos 12 meses, de 7,39% 
(sete vírgula trinta e nove por cento), mais aumento real de 1,96% (hum vírgula noventa e seis por cento); 
 
b) - A empresa efetuará o desconto da antecipação de 7,39% (sete virgula trinta e nove por cento) aplicada 
em setembro)2011. 
 

Pagamento de Salário � Formas e Prazos  
 

 
CLÁUSULA QUINTA - COMPROVANTES DE PAGAMENTO  
 
 

Serão fornecidos, obrigatoriamente, pela empresa, comprovantes de pagamentos do salário mensalmente, 
com a discriminação das horas trabalhadas e de todos os títulos que compõem a remuneração, os descontos, 
nominando o valor a ser recolhido ao F.G.T.S., bem como a identificação da empresa. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA - DO DIA DO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS  
 
 

Os salários serão pagos no último dia anterior ao do vencimento, quando o dia do pagamento coincidir com 
sábados compensados, domingos ou feriados. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - ERRO NO PAGAMENTO OU ADIANTAMENTO  
 
 

Na ocorrência de erro na folha de pagamento e/ou adiantamento de salário, a empresa se obriga a efetuar 
o pagamento da diferença, no prazo máximo de 10 (dez) dias, na forma de adiantamento, que será incluído 
em folha de pagamento. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA - DESPESAS DE VIAGEM  
 
 

Na hipótese de serviços executados fora do local constantes do contrato de trabalho, correrão por conta do 
empregador, as despesas de transportes, de alimentação e hospedagem, até o efetivo retorno ao local de 
trabalho, com desembolso do valor necessário antecipadamente. 
 
 
 
CLÁUSULA NONA - ADIANTAMENTO SALARIAL  



 
 

A empresa concederá aos seus funcionários, adiantamento de salário de no mínimo 40% (quarenta por cento) 
do salário nominal do empregado. 
 

Salário Estágio/Menor Aprendiz  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - EMPREGADOS APRENDIZES  
 
 

Aos menores aprendizes, definidos e caracterizados na correspondente Legislação, a empresa assegura o 
pagamento de 50% (cinqüenta por cento) do salário normativo de efetivação, na primeira etapa do respectivo 
aprendizado e, 75% (setenta e cinco por cento) do salário normativo de efetivação na segunda etapa do 
aludido aprendizado. 
 

Descontos Salariais  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CHEQUES SEM FUNDOS OU IRREGULARES  
 
 

Não poderão ser descontados do salário do empregado os valores referentes a cheques irregulares ou sem 
provisão de fundos, recebidos por estes quando na função de caixa e assemelhados, desde que cumpridas as 
normas da empresa que deverão ser estabelecidas previamente e por escrito. 
 

 
Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros  

 
Adicional de Hora-Extra  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - HORAS EXTRAORDINÁRIAS  
 
 

Fica pactuada a possibilidade de realização de horas extraordinárias, com os seguintes percentuais de 
adicional: 
 Para as horas trabalhadas em dias normais que excederem ao horário normal de trabalho, fica 
assegurado o acréscimo de 70% (Setenta por cento), sobre o valor da hora normal. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Para domingos, feriados nacionais, estaduais, municipais, civis e religiosos, sábados livres 
ou dias de descanso, será aplicado o percentual de 120% (cento e vinte por cento) sobre o valor da hora 
normal, independente de eventual quantia paga a este título em salário mensal. 
 

Adicional de Tempo de Serviço  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - ANUIDADE  
 
 

A empresa concederá o adicional por tempo de serviço de 3% (três por cento), a incidir sobre o salário do 
empregado, por ano de serviço prestado a empresa limitado ao teto de R$ 204,94 (duzentos e quatro reais e 
noventa e quatro centavos), após a correção dos salários pela cláusula nº. 04 do presente Acordo, quem 
estiver acima desse valor permanece com o mesmo valor corrigido.  



 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A partir de 1º de Setembro de 1.996 para os empregados novos admitidos, a nova 
forma do adicional por Tempo de Serviço (anuênio) será  sobre o piso da categoria, conforme a tabela 
abaixo: 

Período Percentual 
De 01 a 02 anos 2% 
De 03 a 05 anos 5% 
De 06 a 08 anos 10% 
De 09 a 11 anos 15% 
De 12 a 14 anos 20% 
De 15 a 17 anos 25% 
De 18 a 20 anos 30% 
De 21 a 23 anos 35% 
De 24 a 26 anos 40% 
Acima de 26 anos 50% 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Fica a garantia por parte da empresa de que não haverá demissão dos 
empregados mais antigos, motivados pela troca do sistema do Adicional por Tempo de serviço (anuênio). 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Fica pactuado que para admitidos a partir de setembro de 2007 não haverá 
limitador para o pagamento do adicional por tempo de serviço.  
 

Adicional Noturno  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ADICIONAL NOTURNO  
 
 

As horas noturnas, trabalhadas no período compreendido entre 22:00 horas de um dia e 05:00 horas do outro 
dia, serão pagas com acréscimo de 40% (quarenta por cento). 
 

Participação nos Lucros e/ou Resultados  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS  
 
 

Para o ano base de 2011, foi registrado e homologado, Acordo Individual para este item.  
 

Auxílio Alimentação  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO  
 
 

A empresa fornecerá refeições gratuitas aos seus funcionários, acompanhados de sucos, refrigerantes ou 
leite, sem discriminação de função ou jornada de trabalho. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - CAFÉ DA MANHÃ  
 



 

Café da manhã para todos os funcionários que entrarem em serviço às 06:00 horas, às 7:00 horas e às 8:00 
horas gratuitamente. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  
 
 

A empresa fornecerá, mensalmente, a seus funcionários, assim entendido aqueles trabalhadores 
representados por este sindicato, DAuxílio Alimentação D Cesta BásicaD, no importe de 76,65 (setenta e seis 
reais e sessenta e cinco centavos), sendo pago na forma de cartão Vale-Alimentação. 
 
§ 1º - O benefício concedido não incorporará para fins salariais e previdência social.  
§ 2º- Somente terão direito ao Auxílio Alimentação D Cesta Básica, os empregados que recebem até 3,35 
(três vírgula trinta e cinco) pisos da categoria, ou seja, R$ 2.680,77 (Dois mil, seiscentos e oitenta reais e setenta 
e sete0 centavos), de salário nominal mês. 
 
§ 3º- O Auxílio Alimentação está condicionado a assiduidade do funcionário. O funcionário que faltar ao 
trabalho injustificadamente, no mês aquisitivo, não receberá o benefício. 
 

Auxílio Transporte  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - VALE TRANSPORTE  
 
 

A empresa subsidiará integralmente os custos de transportes de seus funcionários nos trajetos de ida e vinda 
para o trabalho, independentemente do local onde reside (se no município, município vizinho, ou se nas 
proximidades da empresa), beneficiando a todos os funcionários. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - O funcionário que optar por fazer suas refeições em casa, não poderá pleitear 
acréscimo de vale transporte, enquanto perdurar a refeição gratuita servida no restaurante da empresa. 
 

Auxílio Saúde  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - PLANO DE SAÚDE  
 
 

Fica assegurado ao conjunto dos trabalhadores e seus dependentes previdenciários, o custeio parcial do 
Plano de Saúde pela empresa. 
 

Auxílio Doença/Invalidez  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - COMPLEMENTAÇÃO AUXÍLIO DOENÇA  
 
 

A empresa complementará durante a vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho do 16º ao 90º dia, o 
salário dos empregados afastados por motivo de acidente de trabalho e de doença que trabalhem na empresa 
a mais de 6 (seis) meses ininterruptos, em valor equivalente à diferença de o efetivamente, percebido da 
Previdência Social e o salário, como se estivessem em atividade, respeitado sempre o limite máximo (teto) de 
contribuição previdenciária.  
 



Auxílio Morte/Funeral  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - AUXÍLIO FUINERAL  
 
 

Em caso de falecimento de seu empregado a empresa pagará ao conjunto de seus dependentes devidamente 
reconhecidos junto a Previdência Social um valor igual a 10 (dez) salários normativos de efetivação, assim 
como, em caso de morte de qualquer dos dependentes reconhecido pela Previdência Social será pago ao 
funcionário o valor de 10 (dez) salários de efetivação a título de Auxílio Funeral. 
 

Auxílio Creche  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - AMPARO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA  
 
 
A empresa deverá providenciar local apropriado (dentro da própria empresa), onde seja permitido as empregadas 
manter sob vigilância e assistência os seus filhos no período de amamentação ou mediante convênio com entidades 
públicas ou privadas. 
Caso a empresa já adota ou venha a adotar sistemas semelhantes de amparo à maternidade, fica desobrigada do 
pagamento ou reembolso, nos casos em que o benefício concedido pela empresa for mais favorável à trabalhadora. 
Dado o seu caráter substitutivo dos preceitos legais, como por ser meramente liberal e não remuneratório, o valor do 
reembolso-creche e o do auxílio-creche não integrarão a remuneração para quaisquer efeitos. 
 

Outros Auxílios  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - GUARDAS, VIGIAS E VIGILANTES  
 
 

Quando no exercício de suas funções, em defesa do empregador,  os trabalhadores praticarem atos a 
responderem ação penal terão assistência jurídica fornecida gratuitamente pela empresa. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Se os mesmos vierem a falecer ou ficarem inválidos em serviço, terá  assegurados uma 
indenização de 10 (dez) salários normativos. 
 

 
Contrato de Trabalho � Admissão, Demissão, Modalidades  

 
Normas para Admissão/Contratação  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - ADMISSÃO DE MENORES  
 

 

Os menores serão sempre admitidos com vínculo de emprego, a exceção dos casos previstos na legislação 
específica (estágio curricular) e da guarda mirim. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - EMPREGADOS NOVOS ADMITIDOS  
 

Aos empregados novos admitidos para função de empregado dispensado sem justa causa, será garantido 
salário igual ao do empregado de menor salário na função, sem considerar as vantagens pessoais.  
 



CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - EMPREGADO MAIS NOVO NA EMPRESA  
 
 

Não poderá o empregado mais novo na empresa, perceber salário superior ao mais antigo, na mesma 
função.  
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - CONTRATO DE EXPERIÊNCIA  
 
 

Os contratos de experiência quando se tratar de ajudantes, serventes, auxiliar de produção ou assemelhado, 
não ultrapassará de 90 (noventa) dias. 
No caso de readmissão destes empregados para exercerem a mesma função, não será celebrado contrato de 
experiência, desde que os mesmos tenham trabalhado na empresa, por um período superior a 12 (doze) 
meses. 
 

Desligamento/Demissão  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - DEMISSÃO POR JUSTA CAUSA  
 
 

No caso de rescisão do contrato por justa causa, a empresa deverá, obrigatoriamente indicar por escrito, a 
falta grave cometida pelo empregado, contra recibo, sob pena de futuramente não poder alegar em juízo. 
 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS  
 
 

Para o empregado demitido ou demissionário, a empresa disporá dos seguintes prazos para efetuar o 
pagamento das verbas rescisórias: 
 
- Até o primeiro dia útil imediato ao término do aviso prévio trabalhado ou término de contrato de experiência 
ou prazo determinado. 
 
- Até o décimo dia corrido, quando do aviso prévio indenizado ou pedido de dispensa do cumprimento do 
mesmo. 
 
- Decorridos estes prazos, considerar-se-ão como dias trabalhados o período compreendido entre o último dia 
efetivamente trabalhado até a data do referido pagamento. 
 
- Na hipótese de não ser efetuado o referido pagamento, motivado pela ausência comprovada do empregado, 
a empresa fará comunicação por escrito ao Sindicato. 
- Persistindo a ausência, ficará a empregadora desobrigada de qualquer sanção. 
 

Aviso Prévio  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - AVISO PRÉVIO  
 
 

O aviso prévio será sempre comunicado por escrito contra recibo, esclarecendo se será trabalhado ou 
indenizado. Vedado compará-lo em casa. 



No período do aviso prévio dado pelo empregador, será facultada ao empregado a escolha do período de 
duas horas diárias ou sete dias corridos, da redução da jornada de trabalho, no horário ou dias do mês que lhe 
convier, sem prejuízo do salário integral, nos termos do parágrafo único do Artigo 488, da CLT. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Será de 60 (sessenta) dias o aviso prévio para os empregados que tenham 45 
(quarenta e cinco) anos de idade ou mais e que tenham 8 (oito) anos ou mais de trabalho na empresa e que 
vierem a ser demitidos durante o período da vigência do presente Acordo. 
 

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

 
Igualdade de Oportunidades  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - IGUALDADE ENTRE SEXOS  
 
 

Garantia de condições de trabalho e salários iguais ao do homem, para trabalho igual com registro em 
carteira da função real exercida pela mulher, conforme estabelece a Norma Fundamental. 
 

Estabilidade Mãe  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - ESTABILIDADE PROVISÓRIA - GESTANTE  
 
 

Fica garantida a estabilidade provisória, não podendo sequer ser concedido nestes períodos, o aviso prévio: 
 
PARA GESTANTE: Garantia de emprego e salário desde a concepção até 60 (sessenta) dias após o término 
do licenciamento previsto na CLT.  
respeitada. 
 

Outras normas de pessoal  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - ANOTAÇÕES NA CARTEIRA DE TRABALHO  
 
 

A empresa anotará na Carteira de Trabalho de seus funcionários, os cargos ou funções por eles exercidas, 
atribuindo-lhes sempre que possível, a denominação do cargo ou função que lhes sejam compatíveis e 
observando rigorosamente o previsto no Artigo nº. 29 da CLT, que determina ao empregador, o prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, para proceder o registro ou anotações necessárias na Carteira de Trabalho do 
empregado. 
 

 
Jornada de Trabalho � Duração, Distribuição, Controle, Faltas  

 
Duração e Horário  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - JORNADA INTERMITENTE  
 

A jornada de trabalho dos empregados deverá ser continua respeitando os intervalos de lei. Ficando vedada a 
prestação de trabalho em horários intermitentes ou descontínuos.  



Compensação de Jornada  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - COMPENSAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO  
 
 

Para a empresa e empregados que optarem pelo regime de compensação da jornada de trabalho, o horário 
de trabalho será o seguinte: 
 
- EXTINÇÃO COMPLETA DE TRABALHO AOS SÁBADOS  
 As horas extras de trabalho correspondente aos sábados serão compensadas no decurso da semana, 
de segunda à sexta feira, com acréscimo de, no máximo duas horas diárias, de maneira que nesses dias se 
completem as 44 (quarenta e quatro) horas semanais, respeitados os intervalos de lei; 
 
- EXTINÇÃO PARCIAL DO TRABALHO AOS SÁBADOS  
 As horas correspondentes à redução de trabalho aos sábados serão da mesma forma compensadas 
pela prorrogação da Jornada de trabalho de segunda a sexta feira, observadas as condições básicas 
referidas no item anterior: 
Competirá à empresa de comum acordo por escrito com seus empregados, fixar a jornada de trabalho para 
efeito de compensação, objetivando a extinção total ou parcial do expediente aos sábados dentro das normas 
aqui estabelecidas, observando as exigências da Legislação em vigência de proteção do trabalho da mulher e 
do menor. 
  

PARAGRAFO PRIMEIRO  Competirá à empresa de comum acordo por escrito com seus empregados, 
compensar eventuais dias que os mesmos tenham a necessidade de faltar ao trabalho, fora dos casos 
previstos em Lei, com o labor em outros dias previamente comunicados e autorizados, limitando a duas horas 
diárias, sem a remuneração das mesmas como horas extraordinárias. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO  Caso a empresa necessite suspender ou reduzir suas atividades, por razões técnicas, 
operacionais ou comerciais, tais como: falta de matéria prima, falta de energia, manutenção ou instalação 
de equipamento, diminuição de vendas ou excesso de estoque, ajustará com os empregados e com 
anuência do Sindicato Profissional, a flexibilização da duração anual do trabalho, ficando autorizado a 
compensação das efetivas horas não trabalhadas com o labor em outros dias respeitando as disposições 
legais em vigor, sem a remuneração das mesmas como horas extraordinárias. 
 
PARAGRAFO TERCEIRO  Fica facultado à empresa a liberação do trabalho em dias úteis intercalados com 
feriados e finais de semana, através de compensação, anterior ou posterior, dos respectivos dias, desde que 
a liberação e a forma de compensação, sejam aceitas por, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos seus 
empregados. 
 
PARAGRAFO QUARTO  Competirá à empresa de comum acordo e por escrito com seus empregados, 
compensar eventuais dias que antecedem ou sucedem feriados, com o labor em outros dias previamente 
comunicados e autorizados, limitado à duas horas diárias, sem a remuneração das mesmas como horas 
extraordinárias.  
 

Controle da Jornada  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - CARTÃO PONTO  
 
 

Fica assegurado ao empregado o direito de conferência do Cartão de ponto, sempre que este julgar 



necessário, a fim de dirimir dúvidas existentes. 
 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - ESCALA DE FOLGAS  
 
 

Para o trabalho sob o sistema de folgas, a empresa elaborará escala de trabalho mensal, na forma da lei, de 
modo que os empregados tenham conhecimento no inicio do mês, de quais serão os seus dias de folga. 
Ficando permitido a alteração de horário de trabalho por parte dos empregados, quando houver motivo 
justificado com a concordância da empresa. 
 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - FECHAMENTO ANTECIPADO DO CARTÃO PONTO  
 
 

Com a finalidade de permitir a realização do pagamento dos salários dentro dos prazos legais, ou mesmo 
antes, quando for o caso, a empresa poderá efetuar o fechamento do cartão de ponto antes do final do mês, 
no entanto, a liquidação das horas extras praticadas após o fechamento e até o último dia do mês, deverão 
ser calculadas e pagas com base no salário que estiver sendo percebido pelo empregado na data do 
pagamento das referidas horas. 
 

Outras disposições sobre jornada  
 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - ATRASOS  
 
 

Serão tolerados pela empresa atrasos durante a semana, em um total de dez minutos, para efeito de entrada 
no trabalho e pagamento de repouso semanal remunerado. A referida tolerância não constituirá direito 
adquirido ou alteração no horário de trabalho. 
 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - TURNO FIXO 6X2  
 

 

Fica ajustado entre as partes, que nos departamentos em que houver necessidade, será implantada a jornada 
de trabalho em turnos fixos 6x2, e as horas efetivamente trabalhadas nos dias de feriado que coincidam com 
essa jornada normal, serão remuneradas como horas extras. 
 

 
Férias e Licenças  

 
Duração e Concessão de Férias  

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - FÉRIAS  
 
 

Para os empregados com menos de 0l (um) ano de serviço na empresa, e que rescidam seus contratos de 
trabalho, fica assegurado o pagamento de férias proporcionais, correspondentes aos meses ou fração igual ou 
superior a quinze dias trabalhados. O início das férias deverá ser no primeiro dia útil da semana e o 
pagamento deverá ser efetuado no máximo até 48 (quarenta e oito) horas antes da data do início do 
respectivo descanso. 
 



 
Saúde e Segurança do Trabalhador  

 
Equipamentos de Segurança  

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DO TRABALHO - 
UNIFORMES  
 
 

A empresa deverá obedecer aos dispositivos constantes na legislação vigente, com relação à segurança do 
trabalho, fornecendo, uniformes, fardamentos, macacões, sapatos de segurança e outras peças de vestuário, 
ferramentas de trabalho e equipamentos de proteção individual (EPI), gratuitamente, nos casos previstos em 
Lei, que serão de uso obrigatório por parte dos trabalhadores. 
O empregado deverá assinar um documento que comprove que recebeu os uniformes, ferramentas e EPI�s. 
Quando se constituir exigência da empresa a utilização de uniformes, ela os fornecerá, nas quantidades 
necessárias para permitir a lavagem, e nas mesmas condições e com as mesmas exigências legais que se 
aplicam os equipamentos de segurança obrigatórios, esta Cláusula deve ser obedecida às novas normas 
estabelecidas na N.R. 05 em relação ao funcionamento da CIPA. 
O empregado se obrigará ao uso devido, à manutenção e limpeza dos uniformes e equipamentos que receber 
e a indenizar a empresa por extravio, bem como por dano, desde que haja nesta última hipótese dolo, 
devidamente comprovada, ficando a empresa autorizada a descontar no salário os valores correspondentes.   
A não utilização dos uniformes e equipamentos por parte dos empregados, constituirá motivo de dispensa por 
justa causa. 
Extinto ou rescindido o seu contrato de trabalho, deverá o empregado devolver os uniformes e equipamentos, 
que continuam de propriedade da empresa, ficando a empresa autorizada a descontar o valor correspondente 
nas verbas rescisórias, em caso de não devolução. 
 

Exames Médicos  
 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - EXAMES MÉDICOS  
 
 

As despesas correspondentes aos exames médicos admissionais, demissionais ou periódicos serão de 
responsabilidade das empresas, devendo ser realizados preferencialmente por médicos do trabalho, não 
coincidindo com o gozo de férias do empregado. 
 

Aceitação de Atestados Médicos  
 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - ATESTADO MÉDICO  
 
 

As faltas ao serviço por motivo de doença serão comprovadas para todos os efeitos legais, através de 
atestados médicos fornecidos pela Instituição Previdenciária, e também pelos profissionais que prestam 
assistência odontológica no Sindicato. 
  

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os atestados que não forem emitidos pelo médico da empresa, deverão ser 
apresentados ao Departamento Médico da mesma, no prazo de 48 horas a partir da data da emissão, 
acompanhados de receituário médico se for o caso e se requeridos. 
    
PARÁGRAFO SEGUNDO: não será aceito atestado de acompanhante, salvo no caso de filhos menores. 



 
PARÁGRAFO TERCEIRO: nos casos em que o casal (pai e mãe) trabalhar na empresa, o atestado de 
acompanhamento de filho menor somente será aceito em relação a um deles. 
 
PARÁGRAFO QUARTO: o atestado de acompanhamento de filho menor será aceito pela empresa desde que 
comprovado que o cônjuge não possuía a disponibilidade para tal acompanhamento. 
 

Primeiros Socorros  
 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA - ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA  
 
 

A empresa quer no período diurno ou noturno, em casos de acidente ou mal súbito, manterá condições de 
pronto atendimento, e manterá em local apropriado, caixa ou armário, material de primeiros socorros. 
Em casos de acidentes do trabalho, receitas médicas, cuja destinação é para o tratamento do acidentado 
(medicamentos e curativos), se não provisionadas por quem de direito, será de responsabilidade e custeio do 
empregador. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO -  Se o empregado acidentado ou acometido de mal súbito for conduzido pela empresa 
para o hospital e ficar internado, a empresa deverá avisar obrigatoriamente, os seus familiares o mais breve 
possível. 
 

 
Relações Sindicais  

 
Contribuições Sindicais  

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA - MENSALIDADE SINDICAL  
 
 

O desconto da mensalidade sindical dos associados do Sindicato será feito pela empresa, diretamente 
em folha de pagamento, conforme prescreve o artigo 545 da CLT, desde que devidamente autorizado pelos 
trabalhadores por escrito, e protocolado na empresa pela entidade profissional. O valor para esse acordo com 
validade de 1º de setembro de 2011 a 31 de agosto de 2012, será de R$ 16,40 (dezesseis reais e quarenta 
centavos), conforme deliberação da Assembléia Geral. O desconto da mensalidade em folha de pagamento 
somente poderá cessar, após devidamente comprovada a exclusão do quadro social, mediante a notificação 
da Entidade Profissional beneficiada ou, após a demissão, transferência do empregado, ficando proibido os 
pedidos de exclusão do quadro social do Sindicato, apresentados através da empresa. 
 
PARAGRAFO PRIMEIRO: As empresas descontarão em folha de pagamento, desde que, autorizadas, por 
escrito, pelos empregados, as respectivas contribuições associativas (mensalidades), recolhendo o total em 
favor do Sindicato. 
PARAGRAFO SEGUNDO: A Contribuição Assistencial dos empregados, a partir de 01/09/2011, corresponderá a 
1% sobre o salário base limitado até R$14,06 (quatorze reais e seis centavos). 
 

 
Disposições Gerais  

 
Mecanismos de Solução de Conflitos  

 
 



CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA - FORO  
 
 

O foro competente para apreciar qualquer reclamação trabalhista oriunda do presente Acordo, será o da Junta 
de Conciliação e julgamento ou do juízo de Direito da localidade onde o empregado prestar seus serviços ao 
empregador. 
 

Descumprimento do Instrumento Coletivo  
 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA - PENALIDADES  
 
 

De conformidade com o item VIII, do Artigo 613 da CLT, fica estabelecido a penalidade em valor equivalente a 
20% (vinte por cento) do salário normativo de efetivação, por empregado, a ser aplicado pelo descumprimento 
de qualquer das cláusulas deste Acordo Coletivo de Trabalho, que reverterá em favor da parte prejudicada. 
 

Renovação/Rescisão do Instrumento Coletivo  
 

 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA - PROCESSO DE PRORROGAÇÃO E REVISÃO  
 

Os entendimentos com vistas à efetivação do novo ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, para o período de 
01 de Setembro de 2.012 até 31 de Agosto de 2013, deverão ser iniciados 60 (sessenta) dias antes do término 
da vigência desta Norma Coletiva.  

Outras Disposições  
 

 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA - TESTE ADMISSIONAL  
 
 

A operação de teste admissional operacional não poderá ultrapassar a 04 (quatro) horas. A empresa fornecerá 
gratuitamente alimentação aos candidatos em testes. 

 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA - GARANTIAS GERAIS  
 
 

As cláusulas dos contratos individuais de trabalho, mais benéficas, prevalecerão sobre as do presente Acordo, 
e na interpretação desta ou da legislação vigente, havendo dúvidas, a decisão a ser adotada será a que for 
mais benéfica ao trabalhador. 
 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA - QUADRO DE AVISOS  
 
 

Conforme determina o parágrafo segundo do artigo 614, da CLT, a empresa afixará no quadro de avisos, pelo 
prazo mínimo de 90 (noventa) dias, cópias do presente Acordo Coletivo de trabalho, bem como permitirá que 
informações de interesse dos trabalhadores, que forem emitidos pela Entidade Sindical, sejam afixadas. 
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