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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  
 
VONPAR REFRESCOS S A, CNPJ n. 91.235.549/0007-06, neste ato representado(a) por seu Gerente, 
Sr(a). AMARILDO DE SOUZA; 
  
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 12 de novembro de 2013 
a 12 de novembro de 2014 e a data-base da categoria em 01º de junho.  
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA  
 
O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s) 
categoria(s) Trabalhadores na Indústria de Alimentação, com abrangência territorial em Caxias do 
Sul/RS e Farroupilha/RS.  

 
Jornada de Trabalho � Duração, Distribuição, Controle, Faltas  

 
Compensação de Jornada  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE COMPENSAÇÃO HORÁRIA ANUAL  
 
 

A duração da jornada normal do trabalho dos empregados da Vonpar poderá ser acrescida de horas 
suplementares, em número não excedente de duas. 

Parágrafo Primeiro 

O acréscimo de salário correspondente às horas suplementares será dispensado quando o excesso de 
horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não 
exceda, no período máximo de 01 (um) ano, a soma das jornadas semanais de trabalho ajustadas com o 
empregado ou 10 (dez) horas diárias. 

Parágrafo Segundo 



A empresa deverá observar e respeitar o intervalo mínimo de 11 (onze) horas interjornadas, nos termos do 
artigo 66 da CLT. 

  

Parágrafo Terceiro 

Fixação do Banco de horas na forma trimestral, consignando-se ainda, que o saldo das horas não 
compensadas no banco de horas serão consideradas à razão de 1 para 1,1, e pagas como horas extras. 

Parágrafo Quarto      

Na hipótese de o empregado solicitar demissão antes do fechamento do período, será contabilizado o total 
de horas trabalhadas e o total de horas compensadas. Se houver crédito a favor do empregado, as horas 
não compensadas serão computadas e remuneradas com o adicional de horas extras devido. 

Parágrafo Quinto 

Havendo rescisão do contrato por iniciativa da empresa, antes do fechamento do período, será 
contabilizado o total de horas trabalhadas e o total de horas compensadas. Se houver débito de horas do 
empregado para com a empresa, as horas não trabalhadas serão abonadas, sem qualquer desconto nas 
verbas a que o trabalhador tiver direito na rescisão. No entanto, se houver crédito a favor do empregado, as 
horas não compensadas serão computadas e remuneradas com o adicional de horas extras devido. 

Parágrafo Sexto 

O gozo das folgas compensatórias deverá ser programado diretamente entre empregado e o seu superior 
hierárquico, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. 

Parágrafo Sétimo 

A empresa fornecerá demonstrativo mensal aos empregados, informando-lhes o saldo existente no Banco 
de Horas. 

Parágrafo Oitavo 

A remuneração efetiva dos empregados, durante a vigência do acordo, permanecerá sobre 44 (quarenta e 
quatro) horas semanais, salvo faltas injustificadas, que serão descontadas. 

 
 

Disposições Gerais  
 

Outras Disposições  
 

 
CLÁUSULA QUARTA - DO DESCUMPRIMENTO  
 
 

O descumprimento de qualquer cláusula do presente acordo por parte da empresa acarretará multa 
equivalente a 50% (cinqüenta por cento) do salário nominal do trabalhador, a ser pago diretamente ao 
mesmo. 

 
 



CLÁUSULA QUINTA - DO FORO  
 
 

As partes elegem a Justiça do Trabalho para dirimir quaisquer dúvidas que possam surgir. 

 

 

 

ARLETE BEATRIZ CHRISTOFF SCHMITZ  

Presidente  

SIND DOS TRAB NA INDUSTRIA DE ALIMENTACAO DE CAXIAS SUL 

 

 

 

AMARILDO DE SOUZA  

Gerente  

VONPAR REFRESCOS S A  

 

 
  

 


