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ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2021/2023 
 

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: SC000893/2021
DATA DE REGISTRO NO MTE: 05/05/2021
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR021271/2021
NÚMERO DO PROCESSO: 10263.101609/2021-09
DATA DO PROTOCOLO: 05/05/2021
 

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.

 
SIND TRAB IND E OFICINAS MECANICAS DE JOINVILLE REGIAO, CNPJ n. 84.714.104/0001-58, neste
ato representado(a) por seu ;
 
E 
 
CARBUSS INDUSTRIA CATARINENSE DE CARROCERIAS LTDA, CNPJ n. 08.866.382/0001-42, neste ato
representado(a) por seu ;
 
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 abril de 2021 a 31
de março de 2023 e a data-base da categoria em 01º de abril. 
 
 
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 Industrias e Oficinas Mecânicas, com abrangência territorial em
Joinville/SC. 

 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
OUTRAS DISPOSIÇÕES 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - ACORDO COLETIVO 2021/2022 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA DIFERENCIADA 

 

 As partes fixam a vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho no período de 01º de
abril de 2021 a 31 de março de 2023. Discursão sobre reajuste salarial será realizado no

prazo mínimo de 1 (um) ano, as demais discussão que trata da questão social será
analisadas no prazo de 2 (dois) anos, e a data-base da categoria em 1º de abril.

 

CLÁUSULA QUARTA - PROGRAMA DE ADMINISTRAÇAO DE CARGOS

 Todos os cargos existentes na empresa são classificados de acordo com determinados
fatores e características de classificação relacionados com a natureza das atribuições dos
cargos, que serão subdivididos em 04 grupos principais de mão de obra a saber:

 A)   Cargos operacionais
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B)   Cargos técnicos e administrativos

C)   Cargos de gestão I (supervisão e chefia)

D)   Cargos de gestão II (gerência e diretoria)

 Parágrafo Primeiro: o primeiro grupo engloba todos os cargos com características de
trabalho voltadas para a fabricação dos produtos da empresa. São os cargos que atuam
diretamente na produção, ou em trabalhos muito ligados ou similares. Via de regar se
enquadram aqui todos os cargos denominados de horistas.

 Parágrafo Segundo: o segundo grupo contempla cargos com características
técnico/administrativas, e consiste nos cargos que atuam em funções indiretas e de apoio,
podendo ser encontrados em áreas administrativas em geral, de processos, laboratório,
qualidade, áreas financeira, de projetos e outras áreas específicas afins, que têm os níveis
Júnior (jr.), Pleno (Pl.) e Sênior (Sr.)

 Parágrafo Terceiro: os cargos de supervisão e chefia contemplados no grupo intitulado
“cargos de gestão I”, são aqueles que possuem responsabilidade formal pelo trabalho de
outras pessoas, e que atuam diretamente no gerenciamento de informações, resultados,
estratégias e no plano de negócio da organização.

 Parágrafo quarto: os gestores que se enquadram no grupo denominado “cargos de
gestão II”, têm basicamente as mesmas funções dos cargos de gestão I, porém com
algumas competências e desdobramentos diferenciados.

 Parágrafo quinto: todos os cargos da empresa terão sua descrição, à luz das exigências
dos trabalhos da empresa.

 SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO

  CLÁUSULA QUINTA – PISO SALARIAL

 O piso salarial mensal estabelecido é aquele constante no anexo I, deste documento,
para cada uma das funções lá descritas e contidas na cláusula terceira acima, para uma
jornada semanal de 44 horas, com vigência a partir de 1º de abril de 2021.

 Parágrafo primeiro: O piso salarial ora acordado não será aplicável aos aprendizes, para
os quais será garantido o salário mínimo nacional.

 Parágrafo segundo: O piso salarial contido no anexo I refere-se ao salário de admissão,
e consiste no ponto de partida da evolução salarial, ressaltando-se que, esse salário não
poderá ser superior ao de um empregado mais antigo no mesmo cargo e condições,
respeitados os parâmetros legais que regem a equiparação salarial.

 Parágrafo único: O valor do piso salarial da categoria Convenção Coletiva 2021/2022 é de
R$ 1.519,19 

 CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE SALARIAL

  Fica estabelecido neste Acordo coletivo o período entre 1º de abril de 2020 a 31 de
março de 2021, um reajuste salarial de 7% (sete por cento) para os empregados
abrangidos por este acordo coletivo em 01 de abril de 2021.

 Parágrafo primeiro: A partir de 1º de abril de 2021 os salários serão reajustados em 7%
(sete por cento).
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 Parágrafo segundo: Além da correção dos salários pelo índice acima indicado, eventuais
alterações salariais poderão se dar por conta das promoções, mérito ou reclassificação de
cargos.

 Parágrafo terceiro: Aos empregados que foram demitidos e que tiverem o aviso prévio
indenizado ou a extensão deste a partir de 01/04/2021, será garantida a rescisão
complementar conforme percentual acima descrito nesta cláusula com limite máximo de
pagamento em 45 (quarenta e cinco) dias após o registro do acordo coletivo no M T E, sob
pena de multa 50% do valor da rescisão contratual.

Parágrafo Quarto: Será garantido ao trabalhador sócio, contribuinte das taxas
assistencial ou contribuição sindical da entidade quando por ele solicitado a homologação
na entidade sindical.

 

 TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

 CLÁUSULA SETIMA - TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

 A empresa fornecerá transporte para os seus empregados, fixando locais de partida dos
veículos que farão o transporte, cabendo aos empregados se apresentarem nos locais
estabelecidos para embarque.

O usuário do V T poderá ter desconto, via folha de pagamento, de sua remuneração
mensal assim entendido como salário-base acrescido das verbas fixas de natureza
salarial, o percentual de 6% (seis por centos). O transporte coletivo, com base na
remuneração mais baixa da categoria calculando 6% (seis por centos) fixando este valor
para desconto desta condução coletiva

 Do mesmo modo, será fornecido pela empresa a alimentação, servida em refeitório
instalado nas dependências da empresa.

Poderá ter desconto em folha de pagamento 20% (vinte por cento) sobre o valor de 100%
(cem por cento) da refeição

 HORAS EXTRAS, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS

  CLÁUSULA OITAVA - HORAS EXTRAORDINÁRIAS

 As horas trabalhadas em regime extraordinário serão remuneradas utilizando os seguintes
percentuais de acréscimo sobre o salário base:

 a)    Adicional de 50% (cinquenta por cento) para horas extraordinárias realizadas de
segunda-feira a sábado.

 b)    Adicional de 100% (cem por cento) para horas extraordinárias realizadas aos
domingos e feriados.

 c)    Jornada noturna, fica assegurado ao empregado que prestar serviços em horário
noturno, entre 22:00 horas e 05:00 horas o percentual de 20% de adicional no turno.

 d)    Acordo para Banco de Hora e feriados serão realizados em assembleia especifico
convocada pelo Sindicato, sempre com votação secreta e percentual mínimo para
aprovação.  

  OUTROS AUXÍLIOS

Á Ã
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 CLÁUSULA NONA – READAPTAÇÃO FUNCIONAL

 O empregado que ficar impossibilitado de exercer a função que desempenhava ao
acidentar-se no trabalho, mesmo após processo de reabilitação profissional a cargo do
INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, será readaptado em função compatível com a
sua capacidade de trabalho, conforme orientação médica contratado pela Carbuss.

  OUTRAS NORMAS REFERENTES À CONDIÇÃO PARA O EXERCÍCIO DO
TRABALHO

 CLÁUSULA DÉCIMA - POLÍTICA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DO TRABALHO

 A CARBUSS Indústria Catarinense de Carrocerias Ltda reafirma sua política de
prevenção de acidentes, com a qual concordam seus empregados, tendo como destaque
os seguintes itens:

 a)              A segurança é inerente ao trabalho e a CARBUSS Indústria Catarinense de
Carrocerias Ltda fornece todos os meios e recursos para que os trabalhos sejam
executados com o máximo de segurança e adequados aos riscos apresentados, inclusive
no que se referem as obrigações de respeito as NRs;

 b)               Todos são responsáveis pela sua própria segurança e da CARBUSS Indústria
Catarinense de Carrocerias Ltda como um todo. Nenhum trabalho pode ser realizado sem
segurança. Nem a caracterização de uma situação de emergência ou qualquer outra razão
poderá ser invocada para justificar a falta de segurança do trabalho;

 c)              É assegurado a qualquer empregado da CARBUSS Indústria Catarinense de
Carrocerias Ltda o direito de negar a realização de tarefas nas quais as medidas de
segurança não estejam devidamente satisfeitas e de recorrer a seus sucessivos níveis de
gerência, caso não se sinta seguro ou quando não concordar com as medidas de
segurança adotadas pela Empresa;

 d)              É responsabilidade do empregado participar integralmente dos programas de
prevenção de acidentes da CARBUSS Indústria Catarinense de Carrocerias Ltda,
cumprindo os procedimentos estabelecidos para a execução de seu trabalho e
comunicando ao seu superior hierárquico imediato os desvios que possam constituir-se
em risco para si próprio, para seus companheiros de trabalho e para o patrimônio da
CARBUSS Indústria Catarinense de Carrocerias Ltda;

 e)              Todo e qualquer empregado é responsável, perante a CARBUSS Indústria
Catarinense de Carrocerias Ltda, no que lhe compete, pela aplicação das Políticas de
Prevenção de Acidentes de Trabalho;

 f)               O Sindicato será informado imediatamente pela CARBUSS Indústria
Catarinense de Carrocerias Ltda, de todos os acidentes de trabalho através de uma via da
CAT – Comunicado de Acidente de Trabalho, respeitando as normas legais e vigentes;

 g)              A CARBUSS Indústria Catarinense de Carrocerias Ltda. manterá os registros
de acidentes do trabalho disponíveis para fiscalização e consulta dos membros da CIPA,
Sindicato e Fiscalização pertinente;

 h)              A CARBUSS Indústria Catarinense de Carrocerias Ltda se compromete a
enviar ao Sindicato a cópia do edital de convocação para eleição da CIPA e cópia da Ata
de posse no prazo de 60 (sessenta) dias após a realização de tais atos. A CARBUSS
Indústria Catarinense de Carrocerias Ltda se compromete a manter as Atas de reuniões
da CIPA de fácil acesso para consultas dos membros da CIPA e do Sindicato. O sindicato
indicará um representante de sua diretoria que participará regularmente das reuniões da
CIPA
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 CONTROLE DA JORNADA

 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - REGISTRO DE FREQUÊNCIA

 A CARBUSS Indústria Catarinense de Carrocerias Ltda manterá o registro de frequência
através de ponto eletrônico, nos termos do parágrafo 2º do artigo 74 da CLT e da Portaria
MTE 1.510/2009, dispensando a necessidade de imprimir o extrato de frequência ao
trabalho, passando a considerar a M P 373/11.

 a)    Na marcação do ponto, os empregados poderão efetuar a marcação até 15 (quinze)
minutos antes ou depois do expediente normal de trabalho, sem que incida sobre esse
tempo qualquer encargo, seja como hora normal ou horas extra.

 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FLEXIBILIZAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO

 Será realizado em termo aditivo.

  CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – LICENÇA PATERNIDADE – NASCIMENTO DE
FILHO

 A empresa (nome da empresa), abonará, mediante comprovação, o total de 7 (sete) dias
corridos de ausência de empregados homes por motivo de nascimento de filho.

 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FÉRIAS COLETIVAS E FÉRIAS

 Quando as férias, sendo coletivas ou individuais, abrangerem o final do ano e os dias
25/12 e 01/01 recaírem em dias úteis, estes não serão computados como férias e,
portanto, serão excluídos da contagem dos dias corridos regulamentares. No caso dessas
datas recaírem em sábados ou domingos, integrarão a contagem de férias normalmente.
No caso de férias, deve ser observado o seguinte:

 a)    O início das férias coletivas não pode coincidir com sábados, domingos, feriados ou
dias já compensados;

 b)    A CARBUSS Indústria Catarinense de Carrocerias Ltda não interromperá o gozo das
férias coletivas de seus empregados, salvo em caso de comprovada necessidade;

 Parágrafo Primeiro: O disposto na letra "a" também se aplica a férias individuais.

 Parágrafo Segundo: Não é permitida a solicitação de abono pecuniário de férias
(conversão de 1/3 de férias em pecúnia) em caso de férias coletivas.

Parágrafo Terceiro: Em que pese o art. 137 §3 da CLT, as férias de fim de ano não há
contagem dos dias 25 e 1º não aplica-se o artigo supra mencionado.

 

 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – RELAÇÕES SINDICAIS

 As relações entre a CARBUSS Indústria Catarinense de Carrocerias Ltda e o SINDICATO,
serão regidas pelos seguintes princípios:

a) Negociação permanente;

b) Boa fé;

c) Negociação direta e autônoma;

d) Conjugação de esforços para harmonia das relações de trabalho.
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 Parágrafo Primeiro: Dentro desse conceito, fica estabelecida a realização de reuniões
conforme necessário em datas previamente estabelecidas pelas partes, quando as
demandas poderão ser discutidas, analisadas e acordadas, se for o caso, constando de
registro próprio de reunião.

 Parágrafo Segundo: Fica entendido como canal de relacionamento entre CARBUSS
Indústria Catarinense de Carrocerias Ltda, e o SINDICATO, respectivamente, a Gerência
de Administração e a Diretoria do SINDICATO.

  CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – QUADRO DE AVISO

 A CARBUSS Indústria Catarinense de Carrocerias Ltda liberará a fixação de comunicados
do SINDICATO nos quadros de aviso instalados nas suas dependências, em locais de fácil
visualização, também providenciará um local para o informativo da entidade.

 Parágrafo Único: A utilização dos quadros fica restrita a comunicados oficiais do
SINDICATO de interesse dos empregados, vetados os de conteúdo político/ partidário ou
ofensivo.

 CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - VOTAÇÃO NA EMPRESA

 Toda e qualquer solicitação de votação para Acordo de Compensação de dias
trabalhados, no sistema de troca, deverá ser comunicado ao Sindicato, bem como a todos
os empregados interessados com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.

 CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - MENSALIDADE SINDICAL

 A empresa descontará, em folha de pagamento dos empregados sindicalizados o valor de
R$ 27,00, referente a mensalidade sindical, inclusive do 13º salário.

 Parágrafo Primeiro: O início dos descontos das mensalidades sindicais se iniciará no
próprio mês do recebimento pela CARBUSS Indústria Catarinense de Carrocerias Ltda da
notificação enviada pelo SINDICATO acerca da associação de determinado empregado,
desde que a referida notificação seja entregue à CARBUSS Indústria Catarinense de
Carrocerias Ltda até o dia 10 de cada mês. Caso a notificação enviada pelo SINDICATO
acerca da associação de determinado empregado seja entregue após o dia 10 de cada
mês, o desconto terá início no mês imediatamente subsequente.  

 Parágrafo Segundo: Os valores descontados em folha de pagamento em favor do
Sindicato Laboral referentes às mensalidades e benefícios sindicais deverão ser
recolhidos até o terceiro dia útil de cada mês.

 Parágrafo Terceiro: O não recolhimento dos valores descontados nos prazos e
condições previstos acima implicará em multa de 10% (dez por cento) do valor total, sem
prejuízo dos procedimentos judiciais, tanto na esfera cível como criminal.

 Parágrafo Quarto: O reajuste da mensalidade sindical se dará sempre na data-base da
categoria de acordo com os índices negociados para os trabalhadores. CLÁUSULA

 CLÁUSULA DÉCIMA NONA – RELAÇÃO NOMINAL

 As empresas como meras repassadoras, sempre que houver descontos em folha de
pagamento a favor do Sindicato Laboral, deverão enviar junto com a guia de recolhimento,
a relação constando o nome do empregado descontado, indicando à que se refere.

 CLÁUSULA VIGÉSIMA – CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
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A título de contribuição assistencial, as empresas descontarão de seus empregados
representados pelo Sindicato dos Trabalhadores, sindicalizados ou não, com base no
salário nominal, nos meses adiante indicados, o valor correspondente:

 

a)  R$ 27,00 (vinte e sete reais) no mês de maio;

b) R$ 27,00 (vinte e sete reais) no mês de julho;

c) R$27,00 (vinte e sete reais) no mÊs de outubro;

 

Parágrafo primeiro – Sócio da entidade sindical com a mensalidade em dia não terá
desconto da contribuição assistencial.

 

Parágrafo segundo - A contribuição foi prévia e expressamente aprovada na Assembleia
Geral realizada no dia 20 de março de 2021, na sede da entidade cito a rua Rui Barbosa
465, bairro Costa e Silva.  A contribuição foi fundamentada no artigo 513, “e”, da CLT,
artigo, 8°, inciso IV, da Constituição Federal, Enunciado nº 38 da ANAMATRA e
entendimentos do TST.

 

Parágrafo terceiro - Assume a entidade sindical operária, individualmente, a
responsabilidade e o polo passivo por toda e qualquer ação judicial ou não, de trabalhador
que, eventualmente, venha a discutir a legalidade da contribuição estabelecida no caput
desta cláusula, inclusive pelo pagamento de eventuais direitos reconhecidos em tais
ações, eximindo, expressamente, as empresas de responsabilidade solidária ou
subsidiária, uma vez que são meras repassadoras.

 

Parágrafo quarto - Assume a entidade sindical profissional a responsabilidade exclusiva
pelo pagamento de toda e qualquer sanção econômica que eventualmente venha a ser
imposta pelos órgãos competentes às empresas da categoria, relativamente à contribuição
assistencial estabelecida no caput da presente cláusula.

 

Parágrafo quinto – Permite-se ao trabalhador a oposição da taxa assistencial da seguinte
maneira:

a) O trabalhador comunicará sua oposição através do e-mail:                          
oposicao@sindmecanicos.org.br

b)         O corpo do e-mail deve conter o nome do trabalhador, número do CPF, nome e
CNPJ da empresa e a declaração de oposição ao desconto da taxa assistencial com cópia
ao setor de RH da empresa.

c)         A entidade responderá recebido ao e-mail com cópia ao setor de RH, diante disso
será considerado o e-mail como oposição.

d)        O e-mail de envio deverá ser exclusivamente pessoal, não sendo permitido envio
através de terceiros ou e-mail da empresa, estes e-mails serão desconsiderados.
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e)         No caso de oposição através de carta, devendo ser escrita de forma legível em
duas vias, a mesma deve conter o nome do trabalhador, número do CPF, número da
carteira de trabalho, nome e CNPJ da empresa e a declaração de oposição ao desconto
da taxa assistencial. Está deverá ser protocolada na sede da entidade e uma via deverá
ser entregue no RH da empresa, que somente aceitara uma vez protocolada na entidade.

f)         Não serão aceitos envio de imagem, arquivos de texto (word, pdf,excel) ou    e-mail
faltando informações.

g)         O prazo para oposição a taxa assistencial será de 01/05 ( primeiro de maio) a
15/05 (quinze de maio), sendo que oposição depois deste prazo não serão aceitos.

h)         A empresa enviará a entidade, uma relação com todos os empregados da
categoria profissional existentes com nome, número do CPF. A informação abrangerá os
empregados horistas e mensalistas.

i)          Os empregados admitidos após a data base, que não tiveram alteração salarial
devido a convenção coletiva estarão isentos da taxa assistencial.

j)          Os empregados que se opuserem a taxa assistencial, por livre vontade, abdicam
da assistência trabalhista, jurídica da entidade.

 DISPOSIÇÕES GERAIS

 CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – APLICAÇÃO E ABRANGÊNCIA

 As condições aqui pactuadas aplicam-se, indistintamente, a todos os empregados da
CARBUSS Indústria Catarinense de Carrocerias Ltda, sindicalizados ou não, que a ela
prestem serviços no âmbito da base territorial do SINDICATO.

 Parágrafo Primeiro: Os dispositivos desta cláusula não se aplicam aos aprendizes e
estagiários.

 CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – FERIADOS MUNICIPAIS NACIONAL.

 A CARBUSS Indústria Catarinense de Carrocerias Ltda manterá o cumprimento,
exclusivamente, do calendário anual de feriados oficiais municipais do Município de
Joinville.

 COMPENSAÇÃO DE HORAS

 Quando o feriado coincidir com o sábado, a empresa que trabalhar sob o regime de
compensação de horas de trabalho, poderá alternativamente:

 a)    Reduzir a jornada diária de trabalho, subtraindo os minutos relativos à compensação;

b)    Pagar o excedente como horas extraordinárias, nos termos deste Acordo Coletiva de
Trabalho;

c)    Incluir essas horas no sistema de compensação anual de dia de pontes através de
acordo coletivo de trabalho.

 A empresa comunicará aos empregados, com 15 (quinze) dias de antecedência ao
feriado, a alternativa que será adotada.

 Parágrafo único: Quando o feriado ocorrer entre a segunda-feira e sexta-feira, as horas
que deveriam ser trabalhadas nesse dia, para fins de compensação, serão distribuídas por
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igual e trabalhadas pelos dias restantes da semana, respeitando sempre o limite de 10
(dez) horas ou incluídas no acordo de compensação anual.

 CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – PRAZO DE ENTREGA DO PERFIL
PROFISSIOGRÁFICO PROFISSIONAL (PPP)

 A CARBUSS Indústria Catarinense de Carrocerias Ltda entregará no prazo máximo de 30
(trinta) dias após a solicitação, o documento Perfil Profissiográfico Profissional – PPP, aos
empregados que entraram com processo de aposentadoria junto ao INSS.

 Parágrafo Único: A empresa também deverá entregar ao empregado, o PPP, no ato da
homologação da rescisão do contrato de trabalho.

 CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – EFICÁCIA DO ACORDO

 Este Acordo Coletivo de Trabalho prevalecerá e terá primazia perante qualquer ajuste
firmado entre a generalidade da categoria econômica e profissional, por meio da
Convenção Coletiva de Trabalho ou de qualquer outra fonte de produção do direito
versado em instrumentos de auto composição.

 CLAÚSULA VIGÉSIMA QUINTA – REVISÃO DOS DISPOSITIVOS

 O processo de prorrogação, revisão, denúncia ou revogação, total ou parcial, do presente
Acordo estará sujeito às disposições do artigo 615 da Consolidação das Leis do Trabalho -
CLT.

 Parágrafo Único: As partes se comprometem a iniciar as negociações para renovação do
presente acordo, 60 (sessenta) dias antes de seu término.

 CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – EQUIPARAÇÃO SALARIAL

 A CARBUSS Indústria Catarinense de Carrocerias Ltda deve manter a equiparação
salarial entre todos os empregados com a mesma qualificação, experiência de trabalho
semelhante e que desempenham a mesma função, com a mesma perfeição técnica entre
pessoas cuja diferença de tempo de serviço não for superior a dois anos, com exceção de
diferenças devido ao mérito pessoal e antiguidade.

 Parágrafo Único: Para o propósito do disposto nesta cláusula e nos artigos 460 e 461 da
CLT - Consolidação das Leis do Trabalho, as diferenças salariais decorrentes da perda da
capacidade de trabalho e transferência interna e temporária de empregados devido à
causa técnica, econômica ou administrativa não devem ser consideradas, desde que
previamente acordado entre a CARBUSS Indústria Catarinense de Carrocerias Ltda e o
empregado.

 CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - VESTUÁRIO DE TRABALHO E EQUIPAMENTOS DE
PROTEÇÃO INDIVIDUAL

 Para as funções que exigem o uso de uniformes, esses devem ser fornecidos
gratuitamente, juntamente com o equipamento de proteção individual (EPI) necessário
para o desempenho das respectivas funções. O uso, as restrições, a manutenção e o
retorno dos uniformes e EPI’s devem ser internamente regulados. A CARBUSS Indústria
Catarinense de Carrocerias Ltda deverá fornecer uniformes adequados para funcionárias
gestantes.

 CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA – CURSOS

 As horas de participação dos empregados em cursos oferecidos pela CARBUSS Indústria
Catarinense de Carrocerias Ltda, cuja participação seja facultativa, quando fora do horário
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de trabalho do participante, não serão consideradas como horas extras. Quando o curso
for de participação obrigatória e realizado fora do horário de trabalho, as horas de curso
serão computadas como horas extras. Neste caso fica facultada a obrigação da
participação por parte do empregado.

 CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – MUDANÇAS NA POLÍTICA SALARIAL

 Se na vigência deste Acordo Coletivo qualquer modificação de fatos ou direitos vierem a
acontecer, as partes podem reunir-se para rever qualquer cláusula afetada ou para incluir
outras cláusulas.

 CLÁUSULA TRIGÉSIMA – PENALIDADE EM CASO DE DESCUMPRIMENTO

 A parte que infringir quaisquer das disposições deste Acordo Coletivo arcará com multa
equivalente a 2% (dois por cento) do piso salarial estabelecido neste Acordo Coletivo, por
empregado prejudicado a favor deste.  Ficam excluídas dessa penalidade as cláusulas
que já possuam penalidades específicas.

 CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA – PLANO DE SAÚDE 

A partir de 1 de junho de 2019 a empresa manterá o plano de saúde a todos os
trabalhadores e seus dependentes independente do tempo do seu contrato de trabalho.

 Por estarem as partes de tudo ciente e com tudo de acordo, firmam o presente
instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, comprometendo-se as Partes a
depositar uma delas junto ao órgão competente do Ministério do Trabalho, nos termos do
artigo 614 da CLT, para que surta seus regulares e jurídicos efeitos.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA:  PERÍODO AMAMENTAÇÃO

Em substituição ao disposto no artigo 396 da CLT, que estabelece que para amamentar o
próprio filho até que complete seis meses de idade a mulher terá direito, durante a jornada
de trabalho dois descansos especiais de ½ hora cada um; a pedido da EMPREGADA a
EMPRESA poderá conceder licença remunerada de oito dias uteis a ser gozada a partir do
termino da licença maternidade e em continuidade da mesma.

a)         Face a natureza e o seu objetivo, fica vedada a concessão dessa licença
remunerada em período diferente estabelecido nesta clausula.

b)         A opção pela substituição dos intervalos pela licença remunerada deverá ser
informada pela EMPREGADA a EMPRESA com no mínimo 15 dias de antecedência. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA: SEGURO DE VIDA 

A empresa pagará integralmente para todos os seus empregados Seguro de Vida e de
Acidentes Pessoais Coletivo, de livre escolha pelo empregador.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA: AUXILIO CRECHE

A empresa concederá mediante reembolso direto a empregada beneficiária do valor das
despesas que por ela for efetuada para guarda, vigilância e assistência do filho no período
de amamentação de um valor fixo de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) mensais,
mediante apresentação de documento fiscal da creche ou entidade equivalente valor esse
de natureza indenizatória e que o período abrangido seja até 18 meses de idade da
criança.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA: TESTES PRÁTICOS
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Parágrafo 1ª – Os testes serão realizados unicamente pelo período máximo de 4 (quatro)
horas e tem como finalidade, avaliar as competências técnicas inerentes ao cargo
pretendido;  

Parágrafo 2ª – A empresa custeará o transporte de ida e vinda para a realização do teste,
através do fornecimento de vale transporte; 

Parágrafo 3ª - O candidato poderá realizar o teste somente para uma vaga especifica.

a)     O candidato poderá realizar novo teste para a mesma vaga após o período de 1 (um)
ano;

b)    O candidato poderá realizar o teste para outra vaga, diferente da requerida no
primeiro teste, após 6 (seis) meses.

c)     O candidato integrará o banco de talentos da empresa por um período mínimo de 2
(dois) anos. 

Parágrafo 4ª - Para realização do teste, o candidato assinará um termo elaborado pela
empresa e entidade sindical, conforme modelo anexo a este acordo; 

Parágrafo 5ª – A empresa orientará o candidato para que compareça trajado com roupa
apropriada para desempenho da função, sendo obrigação da empresa o fornecimento dos
Equipamentos de Proteção Individuais e Coletivos; 

Parágrafo 6ª – A empresa indicará um responsável para supervisão do teste, eximindo-se
o candidato de qualquer responsabilidade relativa a eventuais danos porventura causados
em peças ou maquinários da empresa durante o desempenho do teste;  

Parágrafo 7ª – Em caso de eventual acidente de trabalho, a empresa é obrigada a
encaminhar o candidato ao seu ambulatório ou à outro serviço médico indicado por esta,
dando todo o suporte ao candidato, arcando inclusive com os custos de consultas
médicas, medicamentos e outros meios necessários até a plena recuperação do
candidato.

a)     Constatando-se a incapacidade laboral, os dias serão remunerados com o valor hora
do piso da categoria por até 15 (quinze) dias.

b)    Em caso de incapacidade laboral por prazo superior a 15 (quinze) dias, o candidato
será registrado na empresa, por prazo indeterminado, considerando como data de
admissão, o dia da realização do teste.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA: FERIADOS

Os feriados não religiosos que  por ventura forem na semana laboral dias de terça-feira e
quinta-feira estarão automaticamente trocados pela segunda-feira e sexta-feira
respectivamente, não cabendo qualquer adicional as horas laboradas na jornada diaria.
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Anexo (PDF)

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