
01/12/2021 16:00 Mediador - Extrato Acordo Coletivo

www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?NrSolicitacao=MR014769/2021 1/7

 

ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2021/2022 
 

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: SC000713/2021
DATA DE REGISTRO NO MTE: 16/04/2021
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR014769/2021
NÚMERO DO PROCESSO: 14021.143332/2021-87
DATA DO PROTOCOLO: 14/04/2021
 

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

 
SIND.DOS TRAB.NAS IND.DA ALIM.E AFINS.DE LAGES E REGIAO, CNPJ n. 78.492.220/0001-77, neste
ato representado(a) por seu ;
 
E 
 
COOPERATIVA AGROPECUARIA REGIONAL DE BOM JARDIM DA SERRA, CNPJ n. 04.213.007/0001-
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 fevereiro de 2021
a 31 de janeiro de 2022 e a data-base da categoria em 01º de fevereiro. 
 
 
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 de Beneficiamento de Frutas, com abrangência territorial em
Bom Jardim da Serra/SC. 

 
SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO 

PISO SALARIAL 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL 
 

Fica estabelecido um PISO SALARIAL para a categoria profissional, no valor de R$ 1.535,00 (um mil
quinhentos e trinta e cinco reais), devidos a partir do mês de fevereiro/2021.

 
REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS 

 
CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL 
 

Os salários dos integrantes da categoria profissional, serão reajustados pela aplicação do índice
correspondente a 5,55% (Cinco virgula cinquenta e cinco por cento), incidente sobre os salários de
01.02.2021

 
PAGAMENTO DE SALÁRIO – FORMAS E PRAZOS 

 
CLÁUSULA QUINTA - HORÁRIO DE PAGAMENTO 
 

CLÁUSULA  18ª - HORÁRIO DE PAGAMENTO
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A empresa efetuará os pagamentos dos salários ou concessão de vales ou
adiantamentos, obrigatoriamente, durante o horário normal de expediente.
 

OUTRAS NORMAS REFERENTES A SALÁRIOS, REAJUSTES, PAGAMENTOS E
CRITÉRIOS PARA CÁLCULO 

 
CLÁUSULA SEXTA - RECIBOS DE PAGAMENTOS 
 

CLÁUSULA  12ª - RECIBOS DE PAGAMENTOS
 
A empresa fornecerá aos empregados comprovantes da remuneração mensal com a

identificação das parcelas devidas, e do montante recolhido, inclusive FGTS.
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - POLÍTICA SALARIAL. 
 

CLÁUSULA  20ª - POLÍTICA SALARIAL.
 
A empresa adotara de imediato as disposições legais emanadas do Poder  Executivo no

que se refere a política salarial que venha a ser implantada pelo Governo Federal, desde que
mais benéficas aos empregados.
 
 
CLÁUSULA OITAVA - EQUIPARAÇÃO 
 

CLÁUSULA  23ª -  EQUIPARAÇÃO
 
A empresa assegurará aos empregados admitidos ou promovidos para as categorias ou

funções dos empregados despedidos ou promovidos, salário igual ao do empregado de menor
salário na função, sem considerar vantagens pessoais.
 

 
GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS 

ADICIONAL DE HORA-EXTRA 
 
CLÁUSULA NONA - HORAS EXTRAS 
 

CLÁUSULA  24ª - HORAS EXTRAS
 
Incidirá um adicional de 60% (Sessenta por Cento) sobre o valor da hora normal.
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A empresa fica dispensada do pagamento do adicional supra

referido, se o excesso de horas de um dia for compensado pela diminuição da jornada de
outro dia dentro da mesma semana, respeitando-se o limite máximo de 10 (dez) horas diárias
e 44 horas semanais.

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: As horas extras habituais serão incluídas no cálculo das

parcelas proporcionais de 13º salário, férias e no repouso semanal remunerado.
 

ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO 
 

CLÁUSULA 3ª - AS EMPRESAS CONCEDERÃO A SEUS EMPREGADOS UM
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO, NAS SEGUINTES CONDIÇÕES:
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a) - De 2% (dois por cento) para os empregados que contarem com três a cinco anos de
serviço.

b) - De 3% (três por cento) para os empregados que contarem com cinco a treze anos de
serviço.

c) - De 5% (cinco por cento) para os empregados que contarem com mais de treze anos
de serviço.

 
O adicional será pago sobre o salário contratado, excluída as demais vantagens e

integrará o salário para todos os fins de direito.
 

ADICIONAL NOTURNO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ADICIONAL NOTURNO 
 

CLÁUSULA  4ª -  ADICIONAL NOTURNO
 
Será de 30% (trinta por cento) o adicional correspondente a prestação de serviços

noturnos, assim considerado o trabalho prestado entre às 22:00 h até às 5:00 h do dia
seguinte.
 

 
CONTRATO DE TRABALHO – ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDADES 

DESLIGAMENTO/DEMISSÃO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DEMISSÃO POR JUSTA CAUSA 
 

CLÁUSULA  10ª - DEMISSÃO POR JUSTA CAUSA
 
Havendo demissão, por justa causa, a empresa fica obrigada a comunicar por escrito, ao

empregado, o dispositivo legal infringido, sob pena de não poder alegar o ato faltoso em Juízo.
 

AVISO PRÉVIO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - AVISO PRÉVIO 
 

CLÁUSULA  9ª - AVISO PRÉVIO
 
O empregado que for demitido sem justa causa e que no curso do aviso-prévio, queira

afastar-se do emprego, fica dispensado do cumprimento do mesmo, recebendo o salário
referente aos dias trabalhados.

 
PARÁGRAFO ÚNICO: O mesmo se aplica ao empregado que pedir demissão, se

comprovar que obteve novo emprego, desde que garanta 15 (quinze) dias de trabalho no
período do aviso-prévio se o empregador assim o desejar.
 

CONTRATO A TEMPO PARCIAL 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CONTRATO DE EXPERIÊNCIA 
 

CLÁUSULA  8ª - CONTRATO DE EXPERIÊNCIA
 
Os contratos de experiência serão considerados suspensos na ocorrência de doença ou

acidente do trabalho, devidamente comprovada, completando-se o tempo faltante após a
cessação dos respectivos benefícios.
 

 
RELAÇÕES DE TRABALHO – CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE
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PESSOAL E ESTABILIDADES 
ESTABILIDADE PORTADORES DOENÇA NÃO PROFISSIONAL 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - GARANTIAS ESPECIAIS DE EMPREGO 
 

CLÁUSULA  6ª - GARANTIAS ESPECIAIS DE EMPREGO
 
Fica garantido o emprego e o salário aos trabalhadores que estiverem ou vierem a estar

em gozo de auxílio doença previdenciária não decorrente de acidente do trabalho e desde que
o afastamento seja superior a 30 dias ininterruptos, até 90 dias após a alta médica
previdenciária.

 
PARÁGRAFO ÚNICO: O contrato poderá ser rescindido por pedido de demissão, justa

causa, transferência ou encerramento das atividades da empresa, ou, ainda, a qualquer
tempo, mediante o pagamento dos dias restantes.
 

ESTABILIDADE APOSENTADORIA 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - GARANTIA DE EMPREGO NA PRÉ-APOSENTADORIA 
 

CLÁUSULA 16ª - GARANTIA DE EMPREGO NA PRÉ-APOSENTADORIA
 
Fica vedada a dispensa e garantido o emprego do trabalhador que contar com mais de 10

(dez) anos de serviço na mesma empresa, nos 24 (vinte e quatro) meses que antecederem a
data da aposentadoria, ressalvada a rescisão contratual por justa causa ou por acordo.
Completadas as condições necessárias para a aposentadoria, fica extinta a garantia prevista
nesta cláusula.
 

 
JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS 

CONTROLE DA JORNADA 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - CONTROLE DE HORÁRIO 
 

CLÁUSULA  5ª - CONTROLE DE HORÁRIO
 
Fica instituído o controle obrigatório por livro ponto ou outro sistema, para as empresas

com mais de 5 (cinco) empregados.
 

FALTAS 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - ABONO DE FALTA AO TRABALHADOR ESTUDANTE. 
 

CLÁUSULA 15ª - ABONO DE FALTA AO TRABALHADOR ESTUDANTE.
 
A empresa abonará as faltas dos empregados estudantes nos horários de exames

regulares ou vestibulares, coincidentes com os horários de trabalho, desde que realizados em
estabelecimento de ensino oficial ou reconhecido, mediante comunicação do empregado, com
antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. A empresa poderá exigir comprovação
das condições autorizadas de abono de faltas.
 

 
FÉRIAS E LICENÇAS 

REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - FÉRIAS PROPORCIONAIS 
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CLÁUSULA  7ª - FÉRIAS PROPORCIONAIS
 
Fica assegurado ao empregado que pedir demissão, direito a férias proporcionais.

 
 

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR 
UNIFORME 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - FORNECIMENTO DE UNIFORMES 
 

CLÁUSULA  13ª - FORNECIMENTO DE UNIFORMES
 
A empresa fornecerá gratuitamente uniformes e equipamentos de proteção individual,

quando exigido pela empresa a utilização, ou quando a exigência decorrer de forma legal.
 

ACEITAÇÃO DE ATESTADOS MÉDICOS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - ATESTADOS MÉDICOS 
 

CLÁUSULA  14ª - ATESTADOS MÉDICOS
 
A empresa aceitará os atestados médicos e odontológicos fornecidos pelas entidades de

assistência social, inclusive as conveniadas com o Sindicato Profissional.   
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Todos atestados médicos deverão passar pelo médico da empresa.

 
 

RELAÇÕES SINDICAIS 
SINDICALIZAÇÃO (CAMPANHAS E CONTRATAÇÃO DE SINDICALIZADOS) 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - SINDICALIZAÇÃO 
 

CLÁUSULA  26ª - SINDICALIZAÇÃO.
 
A empresa se compromete a colaborar com a entidade sindical na sindicalização de seus empregados,

pelos meios a seu alcance, especialmente nas admissões.
 

LIBERAÇÃO DE EMPREGADOS PARA ATIVIDADES SINDICAIS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - LIBERAÇÃO DO DIRIGENTE SINDICAL 
 

CLÁUSULA  19ª - LIBERAÇÃO DO DIRIGENTE SINDICAL
 
A empresa liberará os dirigentes sindicais, inclusive suplentes, sem prejuízo de salário,

por 15 (quinze) dias a cada ano por período não superior a 5 (cinco) dias contínuos em cada
afastamento, para participação em reuniões,  assembléias, encontros e outras atividades
desenvolvidas pelo órgão de classe, mediante solicitação do interessado com antecedência de
72 horas, no mínimo.
 

 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
OUTRAS DISPOSIÇÕES 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - ASSISTÊNCIA NAS RESCISÕES 
 

CLÁUSULA  11ª – ASSISTÊNCIA NAS RESCISÕES
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Aplica-se o art. 477 da CLT, parágrafo primeiro, aos contratos com mais de 6 (seis) meses
de vigência.
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DEVOLUÇÃO DA CTPS 
 

CLÁUSULA  17ª - DEVOLUÇÃO DA CTPS
 
A empresa fica obrigada a devolver, em sete dias, todos os documentos pessoais dos

empregados, recebidos para anotação, vistos ou atualizações de salário.
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - QUADRO DE AVISOS 
 

CLÁUSULA  21ª - QUADRO DE AVISOS
 
A empresa colocará a disposição da entidade sindical representativa da categoria

profissional, local adequado para a colocação de quadro de aviso e de comunicações de
interesse geral da categoria, vedada, porém, qualquer publicação suscetível de prejudicar a
normalidade das relações entre a empresa e seus empregados.
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - MULTA DO ART. 9º DA LEI 7.238/84 
 

CLÁUSULA  22ª - MULTA DO ART. 9º DA LEI 7.238/84
 
É aplicável ao presente Acordo Coletivo a indenização adicional prevista no art. 9º da Lei

7.238/84.
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - PENALIDADES 
 

CLÁUSULA  25ª - PENALIDADES
 
Pelo descumprimento de qualquer uma das cláusulas do presente Acordo Coletivo, o

infrator ficará sujeito a uma multa de 10% (dez por cento) do Piso Salarial da categoria, por
infração e por empregado prejudicado, revertido em favor deste.
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 
 

As empresas abrangidas pelo presente Acordo Coletivo de Trabalho, descontarão de todos os seus
empregados o equivalente a 4% (quatro por cento) em parcela única, da remuneração percebida no mês do
fechamento do acordo, a título de Contribuição Assistencial, conforme dispõe art. 8º, inciso IV, da
Constituição Federal de 1988, conforme edital do jornal publicado em 04 de Fevereiro de 2021, cujos
recolhimentos deverão ocorrer até o 5º (quinto) dia útil.

 

Parágrafo Primeiro: No prazo de 5 dias após o recolhimento, a empresa deverá remeter ao Órgão
Profissional o respectivo comprovante, fazendo-se acompanhar da relação dos empregados, contendo a
data de admissão, função, salário, e o valor da contribuição individual dos empregados.

 

Parágrafo Segundo: Fica garantido aos trabalhadores abrangidos pelo presente Acordo Coletivo de
Trabalho, dando o amplo direito ao trabalhador de opor-se ao desconto até 15 (quinze) dias após
publicação no jornal, em correspondência individual, manuscrita dirigida ao presidente e entregue pelo
próprio trabalhador na sede do sindicato ou outro meio fidedigno nos termos do Procedente Normativo de
Nº 74 do TST.
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VANDERLEI DE SOUSA MACHADO 
PRESIDENTE 

SIND.DOS TRAB.NAS IND.DA ALIM.E AFINS.DE LAGES E REGIAO 
 
 
 

ARIOVALDO MACHADO 
PRESIDENTE 

COOPERATIVA AGROPECUARIA REGIONAL DE BOM JARDIM DA SERRA 
 

 
ANEXOS

ANEXO I - ATA
 

Anexo (PDF)

 
ANEXO II - EDITAL JORNAL

 

Anexo (PDF)

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

http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR014769_20212021_03_24T16_54_02.pdf
http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR014769_20212021_03_24T17_00_54.pdf

