
2O ADITIVO CONVENCÅo coLET量VA DE TRABALHO

S賞NDICATO TRABALHADORES DAS INDUSTRIAS DA

ALIMENTACAO DE ITUMB量ARA　-　SINTRALIM,　CNPJ n.

03.295.524/0001-45, neSte atO rePreSentado (a) por seu Presidente, Sr(a). LUIS

CARLOS RODRTGUES; e SINDICATO DAS IND巾sTRIAS DA

ALIMENTACÅo DO ESTADO DE GOIÅs - SIAEG, CNPJ n. 01.640.572/000l-

06, neSte atO rePreSentado por seu Presidente, Sr. ANTONIO BENEDITO DOS

SANTOS; Celebram o presente AD萱T量VO considerando as Medidas Provis6rias nO.

927　e　936　de　2020, que instituem medidas trabalhistas complementares para

enfrentamento do estado de calamidade p的lica reconhecido pelo Decreto Legislativo

nO 6, de 20 de mar90 de 2020, e da emergencia de sadde pdblica de import含ncia

intemacional decorrente do coronavirus (covid-19), de que trata a Lei nO 13.979, de 6

de fevereiro de 2020

CLÅusuLA la VIG宜NCIA E DATA-BASE; As partes fixam a vigencia deste

aditivo com inicio em de 13 de abril de 2020 e prazo de duracfo enquanto durar o

estado de calamidade p血blica decretado.

CLÅusuLA 2a ABRANGENCIA: A presente Conven9aO Coletiva de Trabalho

abrangera a(s) categoria(S) trabalhadores das Inddstrias da Alimenta碑o em geral,

incluindo as de uso humano, animal e bebidas, COm abrangencia territorial em

Itu mbiara/GO.

CLÅusuLA　3種　FICAM MANTIDAS AS SEGUINTES CLÅusuLAS DA

CONVENCÅo coLETIVA DE TRABALHO EMERGENCIAL, ASSINADA EM

24/03/2020 :

Cl各usula primeira: Vigencia e data-base;

Clausula segunda: abrangencia;

Clausula terceira: teletrabalho;

Clausula quarta: ferias individuais,

Clausula quinta: ferias coletivas;

Clausula sexta: da antecipa9各O dos feriados;

Cl各usula setima: do banco de horas;

Cl各usula nona: da concess肴o de licen9a remunerada;

Clausula decima terceira: das obrigac6es e deveres do empregador e empregado;

Clausula decima quarta: advento de nova legislac肴o trabalhista durante o estado de

emergencia;

Cl礼sula decima quinta: das regras relacionadas a vigencia.

CLÅusuLA 4種　FICAM REVOGADAS AS SEGUINTES CLÅusuLAS DA

CONVENCÅo coLETIVA DE TRABALHO EMERGENCIAL, ASSENADA EM

24/03/2020, uma VeZ que eSSaS Clinsulas ficam mantidas na convencao coletiva da

data-base de janeiro de 2020.
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Clausula oitava: jornada de trabalho 5xl, 6x2 e 12x36.

Clausula d6cima segunda: redu確O do intervalo intralomada.

Clausula nona: da reducao dos salarios e jomada.

cLÅusuLA 5a FICA REVOGADA A SEGUINTE CLÅusuLA DO TERMO

ADITIVO DA CONVENCÅo coLETIVA DE TRABALHO EMERGENCIAL,

ASSINADO EM 27/03/2020:

Cl血sula decima: Da redu辞O dos salarios e jornada.

cLÅusuLA 6a FICA ALTERADA A SEGUINTE CLÅusuLA DO TERMO

ADITIVO DA CONVENCÅo coLETIVA DE TRABALHO EMERGENCIAL’

ASSINADO EM 27/03/2020:

Cldusula decima primein: do parcelanento das verbas n猷is6rias・ que PaSSa a ter O

Seguinte teor:

・・CLÅusuLA DEcIMA PRIMEIRA - DO PARCELAMENTO

DAS VERBAS RESCISORIAS
Fica autorizado o parcelamento das verbas rescis6rias dos empregados

demitidos sem justa causa, desde que　9垂　emPregado・

cumulativamente, apreSente OS Seguintes requisitos‥

a) Preencha os requisitos legais para o recebimento do seguro

de semprego ;

b) Nao tenha sido absorvido no Programa Emergencial de

Manuten9aO do Emprego e da Renda, instituido pela Medida

Provis6ria nO. 936/2020, Ou S祖n肴o tenha tido a jomada/salario

reduzido de forma proporcional e/ou tenha tido o contrato de trabalho

SuSPenSO.

§血ico: O parcelamento previsto no caput dessa clinsula podera ser

feito em ate tres parcelas mensalS lguais e consecutivas’iniciando no

primeiro dia util do mes seguinte ao termino do contrato de trabalho’

se indenizado o aviso previo, Ou nO PraZO maXimo de 10 dias corridos

se o aviso previo se der na modalidade trabalhada.’’

Abaixo, Seguem aS Clausulas do 2O aditivo da convencao coletiva emergencial

cLÅus廿LA 7O DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE MANUTENCÅo DO

EMPREGADO E DA RENDA
Ficam as empresas autOrizadas a instituir as medidas trazidas pela Medida Provis6ria

no, 936, de Ol de abril de 2020, Para tOdos os empregados (independentemente do salario

percebido) com o ot)jetivo de preservar o empregO e a renda’bem como garantir a

continuidade das atividades laborais e empresariais.
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§lO O empregado com redu尊o proporcional de jomada de trabalho e de salario e/ou

SuSPenS肴O temPOrdria do contrato de trabalho receber各　bene鯖cio emergencial de

PreServa碑O e da renda, nOS termOS da medida provis6ria nO. 936/2020.

§2O O ministerio da Economia 6 o respons各vel pela operacionaliza確O e PagamentO do

benef羊cio emergencial de preserva9肴O e da renda.

§3O O Beneficio Emergencial de Preserva9わdo Emprego e da Renda ser各custeado com

recursos da Uniao.

§4O As empresas infomar肴o ao Ministerio da Economia a redu辞o da jomada de trabalho e

de salario ou a suspens肴o tempor各ria do contrato de trabalho, nO PraZO de dez dias, nOS

termos da medida provis(誼a nO. 936/2020.

CLÅusuLA 8a DA REDUCÅo pROPORCIONAL DA JORNADA DE TRABALHO

E DE SALARIO

As empresas poderao adotar a reduc肴o do salario de foma proporcional a redu確O da

jomada, COm a PreServa9肴O do salario hora do empregado, Para qualquer empregado,

independentemente do sal各rio recebido.

§1O O percentual da redu9aO POdera ser de no minimo　25%, 50%　ou　70%,

independentemente do salario recebido pelo empregado.

§2O O prazo de reduc各o do salario ejomada sera de no maximo de 90 dias.

§3O Pode o empregador, SOlicitar o retomo imediato a jomada anterior, anteS do prazo

determinado, Sendo que, neSta hip6tese o salario e a jomada do empregado ser肴o

restabelecidos no prazo de dois dias corridos, COntados do pedido de retomo.

§4O O empregado que teve redu9肴O do salario de forma proporcional a redu9執o dajomada

recebera beneficio emergencial como foma de compensa確O, que Sera Calculado aplicando

O PerCentual da reduc肴o estabelecida sobre a base de calculo (valor do seguro-desemprego

a que o empregado teria direito), COnfome deteminado na Medida Provis6ria nO.

936/2020.

CLÅusuLA　9a DA SUSPENSÅo TEMPORÅRIA DO CONTRATO DE

TRABALHO PARA EMPRESAS COM RECEITA BRUTA DE ATE 4.800.000,00

As empresas poder肴o adotar a suspensao temporaria do contrato de trabalho dos

empregados (independentemente do salario recebido) das empresas representadas pelas

entidades convenentes e que tiveram no exercicio financeiro de 2019 receita bruta de ate

4.800.000,00 (quatro milh6es e oitocentos)・

§1O O empregado com o contrato suspenso tera direito ao recebimento do beneficio

emergencial como foma de compensa確O nO Valor de 100% do valor do seguro-

desemprego a que o empregado teria direito, durante o prazo da suspensao.

§2O O prazo maximo de suspens蚤o 6 de 60 dias. Podendo o empregador decidir pela
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COnCeSS各O ParCelada da suspensao em dois periodos de 30 dias.

§3O Pode o empregador, SOlicitar o retomo imediato a jomada anterior, anteS do prazo

determinado, Sendo que, neSta hip6tese o contrato serarestabelecido no prazo de dois dias

COrridos, COntados do pedido de retomo.

§4O Durante o periodo da suspensao os beneficios antes concedidos pelo empregador

deverao ser mantidos, eXCetO O Vale transporte.

50 Durante o periodo da suspens豹o empregado esta autorizado a recolher para o Regime

Geral de Previdさncia social na qualidade de segurado facultativo.

CLÅusuLA lO DA SUSPENSÅo TEMPORÅRIA DO CONTRATO DE

TRABALHO PARA EMPRESAS COM RECE量TA BRUTA ACIMA DE 4.800.000,00

As empresas poderao adotar a suspens各o temporaria do contrato de trabalho nos contratos

dos empregados (independentemente do salario recebido) das empresas representadas pelas

entidades convenentes e que tiveram no exercicio financeiro de 2019 receita bruta acima de

4.800.000,00 (quatro milh6es e oitocentos).

§1O O empregado com o contrato suspenso tera direito ao recebimento do beneficio

emergencial como foma de compensa9aO nO Valor de 70% do valor do seguro-desemprego

a que o empregado teria direito, e a emPreSa devera’de foma obrigat6ria’arCar COm O

PagamentO de 30% do valor do salario do empregado, durante o periodo da suspens肴o

temporaria de trabalho, a Ser PagO COm natureZa indenizat6ria.

§2O O prazo maximo de suspensao 6 de 60 dias. Podendo o empregador decidir pela

concess肴o parcelada da suspensao em dois periodos de 30 dias.

§3O Pode o empregador, SOlicitar o retomo imediato a jomada anterior, anteS do prazo

determinado, Sendo que, neSta hip6tese o contrato sera restabelecido, nO PraZO de dois dias

COrridos, COntados do pedido de retomo.

§4O Durante o periodo da suspensao os beneffoios antes concedidos pelo empregador

deverao ser mantidos, eXCetO O Vale transporte.

§5O Durante o periodo da suspens5o o empregado esta autorizado a recolher para o Regime

Geral de Previdencia social na qualidade de segurado facultativo.

CLÅusuLA l宣DA GARANTIA DE EMPREGO

Os empregados que receberem o benef王cio emergencial em razao da redu9努O Salarial ou

suspens負o do contrato ter肴o garantia no emprego nos termos da Medida Provis6ria nO.

936/2020.

CLÅusuLA 12 ADVENTO DE NOVA LEGISLACÅo TRABALHISTA DURANTE

O ESTADO DE EMERG宜NCIA

Eventualmente, advindo novas medidas trabalhistas emergenciais, O PreSente aditivo

POdera’CaSO neCeSSario’Ser adaptado a nova legisla9aO.
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