
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2011/2012 
 
 

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR022065/2012 

 

 

SIND DOS TRAB NA INDUSTRIA DE ALIMENTACAO DE CAXIAS SUL, CNPJ 

n. 88.661.681/0001-80, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). ARLETE 

BEATRIZ CHRISTOFF SCHMITZ; 

E 

PENASUL ALIMENTOS LTDA, CNPJ n. 04.664.556/0002-14, neste ato 

representado(a) por seu Gerente, Sr(a). RENATO JOSE ZANDONAI; 

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 11 

de outubro de 2011 a 10 de outubro de 2012 e a data-base da categoria em 11 de 

outubro.  

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 Indústrias da 
Alimentação, com abrangência territorial em Caxias do Sul/RS.  

 

 

 

Jornada de Trabalho – Duração, Distribuição, Controle, Faltas 
 

Compensação de Jornada 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE HORAS 
 

A empresa manterá um sistema de compensação d e horas em conformidade com o 
& 2° do artigo 59 da CLT com controle individualizado por empregado, através de 
ponto eletrônico que funcionará norteado pelo seguinte. 

A empresa poderá compensar as horas trabalhadas ou não trabalhadas por meio do 
sistema de compensação de horas que se forma pelas HORAS POSITIVAS e HORAS 
NEGATIVAS conforme solicitadas.  

Ocorrendo solicitação prévia de trabalho em jornada suplementar a empresa 
dispensará o acréscimo salarial mediante crédito de horas no sistema de 
compensação (horas positivas). 

O tempo não trabalhado desde que autorizado pela empresa, será debitado no 
sistema de compensação de horas sem prejuízo de sua remuneração mensal (horas 
negativas). 



  

 

CLÁUSULA QUARTA - DOS CRITÉRIOS DE COMPENSAÇÃO E 
PAGAMENTO 
 

As horas debitadas e creditadas no sistema de compensação de horas obedecerão à 

relação de 01 (uma) por 01 (uma) de segunda a sábado. 

As horas trabalhadas aos domingos e feriados, serão remuneradas com o adicional de 

100% (cem por cento), não podendo ser creditadas no sistema de compensação de 

horas. 

Ocorrendo pagamento de horas extras durante a vigência do presente acordo, estas serão 
pagas de acordo com a legislação vigente ou de acordo as Convenções Coletiva de Trabalho. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO DEMONSTRATIVO DO SISTEMA DE 
COMPENSAÇÃO 
 

As horas positivas ou negativas serão registradas no respectivo cartão ponto nos 

campos, horas positivas e horas negativas bem como o saldo anterior e saldo atual, 

devendo ser fornecido extrato mensal para os empregados terem ciência do número de 

horas lançadas no Banco de Horas. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS HORAS ORIUNDAS DE DISPENSA DE 
EMPREGADOS POR CASO FORTUITO 
 

ÉÉ facultada a empresa a dispensa de seus empregados da jornada de trabalho sem 
prévio aviso, nas ocasiões em que por falhas operacionais ou por qualquer outro 
motivo que torne impossível a realização dos trabalhos. Nestas ocasiões, as horas 
não laboradas serão aproveitadas em outras oportunidades, sem que estas se 
caracterizem horas extraordinárias, respeitando o limite do presente acordo, para a 
efetiva compensação. Neste caso a empresa compromete – se a comunicar ao 
sindicato de imediato. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO PARA COMPENSAÇÃO DO SALDO DE 
HORAS 
 

O prazo limite para a compensação das horas é de 1 (um ) ano, contando a partir da 
vigência do presente acordo.  

Após o prazo previsto no caput.  

As horas positivas serão remuneradas com os percentuais previstos na legislação 
vigente, Convenção Coletiva de trabalho ou Acordo Coletivo de Trabalho. 

As horas negativas serão zeradas 



 

CLÁUSULA OITAVA - DA UTILIZAÇÃO DAS HORAS SISTEMA DE 
COMPENSAÇÃO 
 

A utilização do sistema de compensação de horas condicionadas ao ajuste prévio entre 

as partes. 

 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 
DURANTE A VIGÊNCIA DO SISTEMA DE 
 

No caso de rescisão do controle de trabalho a compensação das horas se dará 
conforme os seguintes casos. 

As horas positivas serão remuneradas com os percentuais previstos na legislação 
vigente, Convenção Coletiva de Trabalho ou Acordo Coletivo de Trabalho. 

Horas negativas serão compensadas na proporção prevista na cláusula 4°.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PERÍODO DE VIGÊNCIA 
 

O presente acordo vigorará por prazo de 1 (um ) ano a contar da data da assinatura 
do presente. 

O presente acordo renovar – se – à automaticamente por igual período, se nenhuma 
das partes o denunciar com antecedência mínima de trinta dias. 

 

 

Intervalos para Descanso 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO INTERVALO PARA DESCANSO 
 

Os intervalos para descanso e refeição serão concedidos na forma do artigo 71 da 

CLT. 

 

 

Controle da Jornada 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO HORÁRIO DE TRABALHO 
 

Fica estabelecido que o horário de trabalho dos setores abrangidos pelo presente 

acordo permanecerá o mesmo havendo necessidade de mudança, esta será feita 

mediante acordo formal entre as partes envolvidas. 

 

 

 

Disposições Gerais 



 

Regras para a Negociação 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO OBJETO 
 

O presente ACORDO COLETIVO DE TRABALHO tem por finalidade estabelecer regras e 
condições e  parametrar as relações de trabalho da empresa  representada e seus 
trabalhadores nos termos do artigo 59 § 2° da Constituição das Leis do Trabalho. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ABRANGÊNCIA 
 

O presente Acordo Coletivo de trabalho abrange todos os empregados efetivos da 
PENASUL que trabalham nos setores das Caldeiras, da Manutenção,  Ete, Eta e 
Refrigeração . 

O presente Acordo Coletivo de trabalho também é de aplicação imediata aos casos 
futuros, em que ocorre  eventual transferência interna de pessoas de setor diferente 
para algum dos relacionados no presente instrumento. 

O presente Acordo Coletivo de trabalho também é de aplicação imediata aos 
empregados que vierem a ser contratados para os setores abrangidos. 

 

 

Descumprimento do Instrumento Coletivo 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES 
 

Havendo descumprimento de uma ou mais cláusulas do presente acordo por parte 
da empresa, esta será penalizada com uma multa de 10% (dez por cento) do piso 
salarial, em favor do empregado comprovadamente prejudicado. 

 

 

Outras Disposições 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 
 

As partes elegem o foro da justiça do Trabalho, para dirimir eventuais dúvidas 
decorrentes do presente acordo  

E por estarem ajustadas as partes celebrar o presente ACORDO COLETIVO DE 
TRABALHO estabelecem de comum que a falta de previsão de qualquer benefício 
neste instrumento, determinará a aplicação de lei que o regulamento. Assinam, pois, 
em 04 (quatro) vias de igual teor para um só efeito e determinam seu 
encaminhamento para os competentes e arquivo na Delegacia Regional de Trabalho 
de Porto Alegre – RS. 



 

Caxias do Sul, 11 de outubro de 2011. 

 

 

 

ARLETE BEATRIZ CHRISTOFF SCHMITZ 

Presidente 

SIND DOS TRAB NA INDUSTRIA DE ALIMENTACAO DE CAXIAS SUL 

 

RENATO JOSE ZANDONAI 

Gerente 

PENASUL ALIMENTOS LTDA 

 

 
 

 

 


