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ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2021/2022 
 

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: SC001653/2021
DATA DE REGISTRO NO MTE: 26/07/2021
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR035697/2021
NÚMERO DO PROCESSO: 14021.188570/2021-11
DATA DO PROTOCOLO: 15/07/2021
 

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 
 
VOSSKO DO BRASIL ALIMENTOS CONGELADOS LTDA., CNPJ n. 05.532.428/0001-07, 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 junho de 2021 a
31 de maio de 2022 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 nas Industrias de Carnes e Derivados, com abrangência territorial em
Lages/SC. 

 
SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO 

PISO SALARIAL 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - SALÁRIO INGRESSO 
 

O salário ingresso dos trabalhadores da Empresa, no período de 90 (noventa) dias iniciais da contratação, a
partir de 01.06.2021, será de R$ 1.464,00 (Um mil quatrocentos e sessenta e quatro reais) mensais.

            Parágrafo Único - Tal salário justifica-se por estarem os funcionários anotados nesta condição em
período de adaptação e experiência a empresa e as atividades desenvolvidas nesta, bem como por estarem
tais funcionários em treinamento, aprimoramento e conhecimento nas suas funções.

 
 
CLÁUSULA QUARTA - SALÁRIO EFETIVAÇÃO 
 

O salário efetivação (após 90 dias) será de R$ 1.668,00 (hum mil seiscentos e oito reais) mensais, com
exceção dos menores aprendizes que seguirão a Legislação aplicável à espécie, ou seja, perceberão como
remuneração o valor de no máximo 1 (um) salário mínimo nacional.

            § 1º - O salário informado no caput desta, não tem denominação ou natureza de SALÁRIO
PROFISSIONAL, por não possuir a empresa profissionais com profissões regulamentadas que fizessem jus
a este, sendo tal salário apenas base mínima para pagamento de todos os seus funcionários, após 90
(noventa) dias de trabalho.
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            § 2º - Entrando em vigor o salário mínimo estadual em janeiro de 2021, e se este for maior do que
R$ 1.668,00 (hum mil seiscentos e oito reais) passará automaticamente sendo o salário efetivação.

 
REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS 

 
CLÁUSULA QUINTA - CORREÇÃO SALARIAL 
 

A Empresa reajustará os salários de seus empregados, pertencentes à categoria profissional, representada
pela entidade sindical, a partir de 01.06.2021 sobre os salários vigentes no mês de maio de 2021, num
percentual de 9% (nove por cento).

 
PAGAMENTO DE SALÁRIO – FORMAS E PRAZOS 

 
CLÁUSULA SEXTA - ADIANTAMENTO SALARIAL 
 

A empresa concederá aos seus empregados abrangidos por este acordo, um adiantamento salarial de 40%
(quarenta por cento) sobre o salário nominal a ser pago até o dia 20 (vinte) de cada mês.

Parágrafo Único – Esse adiantamento poderá ser extinto desde que o funcionário manifeste interesse em
não mais recebê-lo, ou ainda nos casos de afastamento do trabalho do funcionário, ou ainda de faltas
injustificadas deste, que possam prejudicar ou zerar o recebimento do seu saldo de salário no final do mês.

 
OUTRAS NORMAS REFERENTES A SALÁRIOS, REAJUSTES, PAGAMENTOS E

CRITÉRIOS PARA CÁLCULO 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - SALÁRIO NOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 
 
Ao empregado afastado por acidente de trabalho ou doença, a empresa pagará o 13° salário integral, desde
que não o receba da Previdência Social e até o limite de 6 (seis) meses a partir do afastamento.

Parágrafo Único - O pagamento do valor estabelecido no caput desta, fica vinculado à
apresentação pelo empregado, de documento emitido pela Previdência Social, informando o não
pagamento do 13° salário.
 

 
GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS 

OUTRAS GRATIFICAÇÕES 
 
CLÁUSULA OITAVA - GRATIFICAÇÃO DE APOSENTADORIA 
 
Fica assegurada uma gratificação salarial equivalente ao último salário-base ao empregado que contar com
7 (sete) anos de serviço na empresa, de 2 (dois) salário-base ao que contar com 10 (dez) anos de serviço
na empresa e de 3 (três) salário-base ao que contar com 15 (quinze) anos de serviço na empresa, por
ocasião da aposentadoria por tempo de serviço, idade ou especial, desde que haja rescisão do contrato de
trabalho deste.
 

ADICIONAL DE HORA-EXTRA 
 
CLÁUSULA NONA - HORAS EXTRAS 
 

As horas extras prestadas serão remuneradas com adicional de 70% (setenta por cento) sobre o salário
base hora do empregado.

§ 1º - As horas habituais serão incluídas no cálculo do 13° salário, férias, repouso remunerado, aviso prévio,
FGTS e verbas rescisórias.

           § 2º - As horas trabalhadas em domingos e feriados serão remuneradas com acréscimo de 100%
(cem por cento).
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            § 3º - A empresa fica dispensada do adicional informado no caput, 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 (quarenta e quatro) horas semanais, podendo inclusive promover
escala de revezamento para os funcionários para trabalho e compensação destas horas, com possibilidade
de labor de segunda a sábado, porém sempre com a concessão de folga de um dia neste intervalo,
conforme for fixado na escala de revezamento.

            § 4º - A partir de janeiro de 2015 a compensação informada no parágrafo 3º desta cláusula, poderá
ser feita de segunda a sexta-feira na forma registrada no citado parágrafo, sendo que havendo trabalho aos
sábados, será considerado como horário extraordinário, com exceção daqueles que tiverem labor regular
aos sábados que terão este horário computado como normal, sem qualquer acréscimo. A empresa não
poderá alterar os turnos de trabalho, bem como os horários de trabalho sem a autorização do sindicato
laboral.

            § 5º - Desde já fica ajustado, inclusive sendo informação e autorização do Ministério do Trabalho
com registro deste Acordo Coletivo, nos termos do que prevê o artigo 60 da CLT, a possibilidade de
prorrogação da jornada e compensação de horário de trabalho dos funcionários da Vossko que laborarem
em atividades insalubres. Tal ajuste é feito tendo em vista os laudos e avaliações feitos de todos os
ambientes de trabalho da Vossko que atestam não haver qualquer dano ou prejuízo aos funcionários que
laboram em ambientes insalubres em realizar as citadas compensações e prorrogações.

 
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 
 
A empresa concederá a seus empregados um adicional por tempo de serviço, a ser pago mensalmente,
após implementadas as seguintes condições:
 
a) Funcionários com mais de 3 (três) anos e até 5 (cinco) anos de serviço na empresa, adicional em
percentual de 2% (dois por cento), sobre o salário contratual do empregado;
b) Funcionários com mais de 5 (cinco) anos e até 10 (dez) anos de serviço na empresa, adicional em
percentual de 5% (cinco por cento), sobre o salário contratual do empregado;
c) Funcionários com mais de 10 (dez) anos de serviço na empresa, adicional em percentual de 7% (sete por
cento), sobre o salário contratual do empregado.
 

ADICIONAL NOTURNO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ADICIONAL NOTURNO 
 
As horas noturnas trabalhadas no período compreendido entre 22h00min h de um dia até as 05h00minh do
outro dia, serão de 52’30” (cinqüenta e dois minutos e trinta segundos), porém pagas com acréscimo de
35% (trinta e cinco por cento) sobre o valor da hora diurna, já incluso neste percentual o adicional e a
redução de hora prevista no art. 73 e parágrafos da CLT.
 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 
 
Em caso de incidência de adicional de insalubridade, a base de apuração será o salário mínimo vigente no
país, haja vista não possuir esta categoria SALÁRIO PROFISSIONAL estipulado neste instrumento coletivo
ou em outra norma coletiva da categoria, bem como inexistir legislação que firme outra base para cálculo
deste adicional.
 

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VALE ALIMENTAÇÃO 
 

A empresa fornecerá a título de vale alimentação, gratuitamente, na modalidade de Vale Alimentação o
valor de R$ 382,00 (trezentos e oitenta e dois reais), a ser creditado mensalmente aos seus trabalhadores.
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§ 1º- Frente à característica de reembolso do benefício informado no caput desta cláusula, determina-se
que o valor do benefício entregue na forma do caput, não integrará a remuneração, para qualquer fim, em
especial para fins previdenciários, fundiários, de desconto de Imposto de Renda, férias, 13° salário, aviso
prévio e verbas rescisórias e quaisquer outros consectários trabalhistas.

§ 2º- O valor informando no caput desta cláusula será pago de forma proporcional, nos meses de admissão
e demissão dos empregados e sendo que não será pago ao funcionário que estiver em gozo de qualquer
tipo de licença remunerada, em gozo de benefício previdenciário de qualquer natureza, com exceção do
auxílio doença acidentário e licença maternidade. Aos funcionários com faltas injustificadas o benefício será
pago de forma proporcional, abatendo-se os dias de faltas injustificadas.

 
AUXÍLIO MORTE/FUNERAL 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - AUXÍLIO FUNERAL 
 
Em caso de falecimento de empregados, a empresa pagará um auxílio funeral diretamente a seus
dependentes, no valor de 2 (dois) salários ingressos da categoria, vigentes na data do óbito.
 

 
CONTRATO DE TRABALHO – ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDADES 

DESLIGAMENTO/DEMISSÃO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DESPEDIDA POR JUSTA CAUSA 
 
No caso de ocorrer rescisão de contrato por justa causa, a empresa comunicará por escrito, ao empregado
e ao Sindicato, os motivos da demissão.
 

 
RELAÇÕES DE TRABALHO – CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE

PESSOAL E ESTABILIDADES 
ESTABILIDADE SERVIÇO MILITAR 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - SERVIÇO MILITAR 
 
Os empregados selecionados para prestar serviço militar nas Forças Armadas terão estabilidade, desde a
convocação até a data da respectiva baixa, e garantia de emprego ou indenização em forma de salários de
até 60 (sessenta) dias contados da referida baixa.

Parágrafo Único — Não se aplica o disposto desta cláusula nos casos de:
a)    para aqueles que fizerem carreira nas Forças Armadas;
b)    rescisão contratual por justa causa;
c)    pedido de demissão.
 

ESTABILIDADE APOSENTADORIA 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - APOSENTADORIA 
 
Ë garantida a estabilidade no emprego aos empregados optantes pelo regime de FGTS durante 24 (vinte e
quatro) meses imediatamente anteriores à aquisição do direito a aposentadoria, por tempo de serviço, idade
ou especial, desde que o empregado tenha mais de 5 (cinco anos) de trabalho na empresa.
            Parágrafo Único – Para comprovação do firmado no caput desta cláusula, deverá o funcionário,
obrigatoriamente, apresentar a empresa, documento do INSS que conforme que este tem direito a
aposentadoria ou decisão judicial que confirme tal situação.
 

OUTRAS ESTABILIDADES 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - GARANTIAS ESPECIAIS DE EMPREGO 
 
Fica garantido o emprego e o salário aos trabalhadores que estiverem ou vierem a estar em gozo de auxílio
doença previdenciário não decorrente de acidente de trabalho e desde que o afastamento seja superior a 30
(trinta) dias sem interrupção, até 30 (trinta) dias após alta médica previdenciária.
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JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS 

CONTROLE DA JORNADA 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - REGISTRO DE HORÁRIO 
 

As partes convencionam que o registro de horário de trabalho do funcionário será de forma eletrônica,
sendo que pré-assinalação do intervalo para refeição e descanso poderá ocorrer, ou haver a
anotação do intervalo pelo funcionário, sendo desnecessário a assinatura do funcionário no cartão ponto
ao final de cada mês, devendo apenas ser assinado relatório emitido pelo sistema eletrônico.

Parágrafo Único - A empresa compromete-se a fornecer cópia impressa do cartão ponto, quando solicitado
pelo funcionário ou pelo Sindicato representante da categoria, referente aos meses requeridos, limitado aos
últimos 60 (sessenta) meses contados da data do requerimento.

 
OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE JORNADA 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - LIBERAÇÃO DO ESTUDANTE 
 
Em dias de provas e exames escolares, os estudantes empregados ficam dispensados do labor
extraordinário, mesmo tendo acordo individual de prorrogação de jornadas, desde que cientifiquem por
escrito sua empregadora, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas.
 

 
FÉRIAS E LICENÇAS 

DURAÇÃO E CONCESSÃO DE FÉRIAS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - FÉRIAS 
 

A data de início das férias (individuais ou coletivas), deverá ser em dia útil, obedecido o prazo de até dois
dias antes de repouso ou feriado, preferencialmente, no 1º dia útil da semana. A empresa só poderá
conceder férias coletivas com a expressa autorização do Sindicato e do Ministério do Trabalho e Emprego.

 

Parágrafo Único — Desde que solicitado pelo empregado por ocasião das férias será adiantado 50%
(cinquenta por cento) do 13° salário desde que solicitado até 31 (trinta e um) de janeiro de cada ano.

 
OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE FÉRIAS E LICENÇAS 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - FÉRIAS PROPORCIONAIS 
 
Fica assegurado ao empregado que pedir demissão, direito a férias proporcionais.
 

 
SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR 

UNIFORME 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - FORNECIMENTO DE UNIFORMES E MATERIAIS 
 
A empresa fornecerá gratuitamente aos seus empregados, quando por Lei ou por ela exigido; uniformes,
equipamentos de proteção individual, calçados, ferramentas e crachás.

§ 1º — O empregado se obrigará ao uso, manutenção e limpeza adequada dos materiais e
uniformes que receber e a indenizar a empresa por extravio.

§ 2º — Extinto ou rescindido seu contrato de trabalho, o empregado deverá devolver, para a
empresa, todos os materiais e uniformes de seu uso, sob pena da empresa descontar os respectivos
valores na rescisão contratual.
 
 

Ã É
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ACEITAÇÃO DE ATESTADOS MÉDICOS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - ATESTADOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS 
 

A empresa reconhecerá a validade dos atestados médicos e odontológicos, firmados por profissionais
particulares, e por profissionais dos sindicato laboral, para justificar faltas ao serviço, se apresentados até
24 (vinte e quatro) horas de sua emissão, quando emitido no mesmo município ou 48 (quarenta e oito)
horas quando emitido fora do município da sede da Vossko, com ressalva deste prazo nos casos de
internamentos, e ainda, desde que sejam os mesmos avaliados e acompanhados pelos profissionais do
serviço médico da empresa.

 

Parágrafo Único - A comprovação da entrega dos atestados se dará mediante protocolo junto ao
Ambulatório da empresa.

 
 

RELAÇÕES SINDICAIS 
SINDICALIZAÇÃO (CAMPANHAS E CONTRATAÇÃO DE SINDICALIZADOS) 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - SINDICALIZAÇÃO 
 
A empresa compromete-se a colaborar com as entidades sindicais na sindicalização de seus empregados,
pelos meios a seu alcance, especialmente nas admissões.
 

ACESSO DO SINDICATO AO LOCAL DE TRABALHO 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - ACESSO DO REPRESENTANTE SINDICAL À EMPRESA 
 
Ao dirigente sindical no exercício de suas funções, será garantido acesso às dependências da empresa,
mediante prévia comunicação do Presidente ou seu Substituto.
 

LIBERAÇÃO DE EMPREGADOS PARA ATIVIDADES SINDICAIS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DISPENSA DO DIRIGENTE SINDICAL 
 
A empresa concederá licença remunerada ao empregado integrante da diretoria eleita do Sindicato
profissional, quando solicitado pelo presidente da entidade de 15 (quinze) dias por ano.
 

 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
OUTRAS DISPOSIÇÕES 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - SUBSTITUIÇÃO PROVISÓRIA 
 
Enquanto perdurar a substituição que não tenha caráter eventual e cuja duração seja igual ou superior a 10
(dez) dias, o empregado substituído fará jus ao salário contratual inicial do cargo substituído, sem
considerar vantagens pessoais.
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - REFEIÇÕES 
 
A empresa manterá no local de trabalho refeitório a fim de fornecer refeições a seus trabalhadores, com
estrutura adequada e refeições de qualidade, de forma gratuita.
 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - COMPLEMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO 
 
Fica assegurado a complementação entre o salário-benefício pago pela Previdência Social e o salário-base
contratual, num período de 90 (noventa) dias, contados a partir do 16° (décimo sexto) dia do afastamento, a
todo empregado que entrar em gozo de auxílio doença e acidente; sendo instituído um percentual de no
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máximo 9% (nove por cento) em relação ao benefício pago pela Previdência Social, que será adimplido a
título da referida complementação.

§ 1° — Nos casos em que o empregado não receber benefício previdenciário por não preencher os
requisitos para concessão do mesmo, a empresa compromete-se a pagar 50% (cinqüenta por cento) do
salário-base do empregado por um período máximo de 90(noventa) dias excluídos os que recebem
benefício previdenciário a outro título, que terão a complementação prevista no caput.

§ 2° - O funcionário afastado deverá apresentar memória de calculo previdenciário ou documento
equivalente fornecido pela Previdência Social, para que seja efetuada a complementação prevista no caput
desta.

§ 3° - Para as situações ocorridas nos termos do § 1° desta cláusula, deverá o funcionário
apresentar documento fornecido pela Previdência Social, informando a negação ou não concessão do
beneficio e respectiva motivação.
 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - INDENIZAÇÃO ADICIONAL 
 
No caso de demissão sem justa causa de empregado com, no mínimo 08 (oito) anos  ininterruptos de
serviço na empresa, será paga uma indenização equivalente a um salário-base do empregado, vigente no
mês de desligamento.

§ 1° - A indenização adicional, como prevista no “caput”, não integra o tempo de serviço do
empregado sob nenhum efeito.

§ 2° - Consideram-se como contratos ininterruptos os casos de readmissão dentro de 60 (sessenta)
dias, contados da data do último desligamento.

§ 3º - Frente o caráter indenizatório do valor estipulado nesta cláusula, não restará a incidência de
INSS, FGTS e IRRF, quando do seu pagamento, bem como não incorporará a remuneração do empregado
para qualquer outro fim.
 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - VERBAS RESCISÓRIAS 
 
As verbas rescisórias serão pagas na entidade Sindical para todos os trabalhadores que tenham 06 (seis)
meses ou mais de trabalho na empresa.

Parágrafo Único — Em caso de não comparecimento do empregado para recebimento das verbas
rescisórias seja perante órgãos oficiais ou nas dependências da empresa, esta comunicará expressamente
à entidade Sindical a ocorrência, ficando desobrigada do pagamento da multa prevista no parágrafo 8° do
artigo 477 da CLT, valendo como comunicação a ressalva feita pela Entidade Sindical no termo de rescisão,
anotando o não comparecimento do empregado.
 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - QUADRO DE AVISOS 
 
A empresa compromete-se a fixar nos quadros de aviso, editais, avisos e convocações das entidades
sindicais, para conhecimento dos trabalhadores.
 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - MENSALIDADE SINDICAL 
 
A empresa procederá ao desconto em folha de pagamento, das mensalidades mediante apresentação pela
entidade Sindical profissional, da autorização individual do empregado, recolhendo-se até o 5° (quinto) dia
útil do mês subsequente ao do desconto.
 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - RELAÇÕES DE TRABALHO 
 
As partes acordam que as relações de trabalho, antes de qualquer encaminhamento administrativo ou
judicial, serão submetidas à definição comum, para a tentativa de conciliação, observando no que forem
aplicáveis, as normas do artigo 613 da CLT, inclusive na renovação ou reformulação das condições por este
acordo estipuladas.

Parágrafo Único — Baseados no instituto de livre negociação, as partes reunir-se-ão novamente,
sempre que necessário, para avaliação de eventuais reivindicações da categoria.
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - MULTA 
 
Fica estipulada uma multa de 2% (dois por cento) do salário de ingresso da categoria em favor do
empregado prejudicado, por descumprimento das obrigações a fazer, instituídas neste Acordo.
 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - PLANO DE SAÚDE 
 

A Empresa pagará a taxa de manutenção referente plano de saúde básico Unimed para todos os
funcionários e cônjuges, bem como seus dependentes até 18 (dezoito) anos. Fica a cargo da Empresa,
ainda, o custeio de 80% (oitenta por cento) dos gastos efetuados pelos trabalhadores e seus dependentes,
de todo e qualquer procedimento efetuado coberto pelo plano contratado, usando como base e tabela da
AMB – Associação Médica Brasileira. 

§ 1º - O valor assumido pela empresa, na forma estipulada nesta cláusula, não tem qualquer finalidade
salarial ou remuneratória, não integrando a remuneração do funcionário para qualquer fim, bem como não
se constituindo em direito do empregado a incorporar tal valor no caso de sua supressão, que poderá se dar
a qualquer momento, desde que tal ato se de mediante negociação coletiva.

§ 2º - O trabalhador necessita de autorização para utilização do plano de saúde Unimed em casos de
realização de internamento, cirurgias e fisioterapias, bem como observando-se que haja estipulação para
tais serviços no plano contratado com a UNIMED.

§ 3º - O trabalhador afastado sob qualquer forma de benefício previdenciário ou ainda sob qualquer forma
de afastamento, só poderá continuar utilizando o plano de saúde, desde que efetue a quitação da parte do
custeio que seja de sua responsabilidade, ou seja, o percentual de 20% (vinte porcento) dos procedimentos
que utilizar. Não havendo tal quitação a empresa poderá suspender o plano de saúde do funcionário até
que o mesmo efetue a quitação dos valores em aberto.

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - FECHAMENTO ANTECIPADO CARTÃO PONTO NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE MORA SALARIAL 
 

Em razão do fechamento do cartão ponto ocorrer no dia 25 de cada mês, a empresa efetuará o pagamento
das horas do mês integral (até o dia 30/31 por projeção), razão pela qual, as horas extras realizadas entre o
dia 26 a 30/31 serão pagas junto com o pagamento de salários correspondentes ao mês posterior,
juntamente com os reflexos incidentes, sem que reste caracterizada a mora salarial.

§ 1° - O mesmo tratamento recebem as faltas injustificadas e respectiva perda do repouso semanal
remunerado, ocorridas entre os dias 26 a 30/31, que somente serão descontadas do salário do mês
posterior em razão de serem pagas no mês em decorrência da projeção.

§ 2° - A data de pagamento dos salários continua sendo o quinto dia útil do mês subseqüente ao vencido,
nos termos do parágrafo único do artigo 459 da CLT.

§ 3º - O pagamento dos adiantamentos salariais, salários, férias, 13º salário e verbas rescisórias se dará
mediante crédito em conta salário ou conta corrente dos empregados, respeitado o prazo legal dos
pagamentos, sendo que com isto fica dispensada a assinatura dos empregados nos respectivos recibos,
porém sendo mantida a obrigação da empregadora em fornecer os espelhos dos pagamentos feitos.

 § 4º - Frente a implementação do “e-social” pelo governo federal, o fechamento da folha se dará no último
dia do mês, obedecendo o pagamento dos salários o prazo legal definido em lei e informado no parágrafo 2º
desta cláusula. 

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - SALÁRIO POR SUBSTITUIÇÃO 
 

Ao empregado admitido ou promovido, para a função de outro dispensado será garantido o salário
contratual inicial do cargo do substituído, adotado na empresa, sem considerar vantagens pessoais.
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CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - DESLOCAMENTO (IN INTINERE) 
 

Considerando os benefícios sociais e econômicos proporcionados aos trabalhadores pela viabilização de
transporte até o local de trabalho fixo ou provisório; acorda-se que o tempo despendido nestes
deslocamentos, inclusive eventual horário de espera de saída do transporte, não seráconsiderado,
paratodos os efeitos, como horas in intinere ou horas a disposição do empregador.

 

Parágrafo Único - O transporte será de forma gratuita dando conotação de compensação.

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - CRECHE 
 

A empresa a fim de viabilizar aos seus funcionários com filhos cujas idades sejam no máximo de 6 (seis)
anos, a disponibilização de creche para cuidado dos mesmos, especialmente levando-se em conta a
omissão estatal no fornecimento destes serviços, adotará o sistema de reembolso-creche, no valor de R$
213,00 (duzentos e treze reais) para cada filho de trabalhador até seis anos de idade indistintamente, desde
que provado que o filho está sob a guarda judicial do trabalhador.

 

§ 1º - O valor do reembolso-creche, frente o seu caráter indenizatório e pela finalidade de dar ao trabalhador
a possibilidade de contratar creche ou serviço para atendimento e guarda de seus filhos, não integrará a
remuneração para quaisquer efeitos, inclusive, férias, 13º salário, verbas rescisórias, previdência social,
FGTS e de base para cálculo de qualquer verba decorrente da contratualidade.

 

§ 2º - O valor informando no caput desta cláusula será pago de forma proporcional, nos meses de admissão
e demissão dos empregados e sendo que não será pago ao funcionário que estiver em gozo de benefício
previdenciário de qualquer natureza, com exceção do auxílio doença acidentário e licença maternidade. Aos
funcionários com faltas injustificadas o benefício será pago de forma proporcional, abatendo-se os dias de
faltas injustificadas.

 

§ 3º - Será devido o benefício previsto nesta cláusula aos funcionários em relação seus filhos que tenham
até 24 (vinte e quatro) anos de idade e sejam considerados incapazes, mediante apresentação de atestado
médico informando a incapacidade, documento emitido pelo INSS atestando este incapacidade e termo de
guarda ou curatela do filho nesta condição

 
 

 
 

LEOCIR JOSE DEON 
SECRETÁRIO GERAL 
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JOACHIM GERECHT 
ADMINISTRADOR 
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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. 

http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR035697_20212021_07_06T12_04_28.pdf

