
CONVENCÅo coLETIVA DE TRABALHO 2020

S量NDICATO TRABALHADORES DAS INDtJSTRIAS DA ALIMENTACAO DE

ITUMB量ARA - SINTRAL萱M, CNPJ n. 03.295.524/000l-45, neSte atO rePreSentado (a)

譜謹芸譜詫言盤N‡董吉富霊。器嵩薯鳥雪量器豊器
01.640.572/000 l-06, neSte atO rePreSentado por seu Presidente, Sr. ANTONIO BENEDITO

DOS SANTOS; Celebram a presente CONVENCÅo coLETIVA DE TRABALHO,

estipulando as condi96es de trabalho previstas nas clausulas seguintes:

CLÅusuLA la VIG怠NC賞A E DATA-BASE: As partes fixam a vigencia da presente

Convenc肴o Coletiva de Trabalho no periodo de OIO dejaneiro de 2020 a 31 de dezembro

de 2020 e a data-base da categoria em OIO dejaneiro.

CLÅusuLA 2a ABRANGENCIA: A presente Conven9肴O 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 Itumbiara/GO.

SaIarios, Reajustes e Pagamento

Piso SalariaI

CLÅusuLA 3種PISO SALARIAL: Fica assegurado o piso de R$1.045,00 mensais ap6s 90

dias de contrata9看O, eXCluidos os menores aprendizes, na forma daLei.

CLAUSULA 4a REAJUSTE SALARIAL: A partir de lO de janeiro de 2020, fica

COnCedido pelas empresas aos trabalhadores da categoria abrangida pelos sindicatos

COnVenenteS O reg河ste salarial de 4% (quatro por cento), aPlicado sobre o salario base de

dezembro de 201 9, Para OS trabalhadores das lnddstrias da Alimenta確O em geral言ncluindo

as de uso humano e animal, localizadas no municipio de Itumbiara, Estado de Goias.

§lO Poderわ　ser compensadas antecipa96es salariais concedidas no ano de　2019　e

PrOPOrCionalidade, COnSiderando mes completo dezesseis dias de trabalhados no mes, desde

que n各o acarrete diminuic肴o de salario ou valor inferior ao salario minimo.

§20 Os empregados admitidos ap6s IO de janeiro de 2019 terao seus salarios re句ustados de

foma proporcional aos meses trabalhados, na raZ肴O de l/12 avos, a COntar do mes de

admiss奮o, Observado o previsto no capul e paragrafo primeiro dessa clausula,

§30 As empresas poderao efetuar o pagamento do reg亘ste salarial ret「oativo em 2 (duas)

ParCelas, Sendo a primeira no mes de maio e, POSteriomente, nO meS Seguinte, COmPenSando
eventuais valores ja pagos.
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cLÅusuLA 5a AUXIL萱O FUNERAL: No caso de falecimento de empregado que recebe

ate o valor de dois salarios minimos mensais, aS emPreSaS Pagar着O’a titulo de auxilio funeral・

mediante a apresenta碑O de documentos por parte de dependente ou pessoa responsivel que

efetivamente encarregou-Se do funeral, a importancia correspondente a dois salarios minimos.

§lO Para as empresas que disponibilizarem seguro de vida em grupo e com adesao dos

empregados, e licito que cobrem de seus empregados percentuais de suas cotas-ParteS e

aplica確o do valor do auxilio confome ap61ice de seguros da empresa’ficando desobrigada

do pagamento do auxilio constante no caput.

§2O Cabera exclusivamente aos dependentes ou familiares do falecido acionar a seguradora

ap6s a ocorrencia do sinistro para receber as orienta96es necessarias e a relacao de funerdrias

conveniadas.

Auxilio Transporte

CLÅusuLA 6a TRANSPORTEこ　As empresas poderao fomecer transporte aos seus

empregados’mediante utiliza9aO de veiculos apropriados’PertenCenteS aS Pr6prias empresas

ou mediante contrata確O de terceiros.

§血ico O tempo despendido pelo empregado desde a sua residencia at6 a efetiva ocupa碑O

do posto de trabalho e para seu retomo’Caminhando ou por qualquer meio de transporte’

inclusive o fomecido pelo empregador, naO Sera COmPutado na jomada de trabalho’POr n肴O

ser tempo a disposi確O do empregador.

Contrato de Trabalho

Admissao, Demissfrol Modalidades normas para Admissao/Contrata碑o

Desligamento/Dem issゑo

cLÅusuLA 7a DESPEDIDA POR JUSTA CAUSA: O empregado despedido por

justa causa dever各ser avisado, nOS temOS da Lei’a Sua raZaO deteminante’SOb pena de

gerar presun確o e despedida imotivada.

CLÅusuLA 8種ISENCÅo DE MULTA: N肴o incorrer各em mora a empresa se O

pagamento das verbas rescis6rias n各o for ef加ado na data prevista em Lei’POr Culpa do

empregado ou por atraso na entrega do extrato do FGTS pelo banco depositario・ desde

que a emPreSa O COmPrOVe.

cLÅusuLA 9a TERMO DE QUITACÅo ANUAL: As partes estabelecem que podera a

empresa e seu empregado, mediante termo anual escrito・ fazer a quita碑O anual das verbas

pagas ao empregado’COnfome previsto no Arigo 507-B’da Consolida9aO das Leis do

§lO O temo discriminara as obrigac6es de dar e fazer cumpridas mensalmente e dele constara

a quita9肴O anual dada pelo empregado, COm eficacia liberat6ria das parcelas nele

espec誼cados.

§2O A homoIoga碑o do temo de quita確O anual sera realizada com a assistencia do Sindicato

dos trabalhadores mediante agendamento previo e valor a ser acordado diretamente com o

Sindicato Laboral.
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§30 As verbas discriminadas no termo de quitac肴o anua=erfro plena, geral e irrevogavel

quita辞o das partes para qualquer efeito legal.

cLÅusuLA lO TERMO DE HOMOLOGACÅo DA RESCISÅ0: As partes estabelecem

que a assistencia/homoIogacao da rescis負o de contrato de trabalho (TRCT) podera ser

realizada no Sindicato Profissiona=ocalizado na Avenida Washington Luiz, 125, Afonso　、∴

Pena, Itumbiara/ Goias.

§lO As empresas ficam autorizadas a efetuar o pagamento dos acertos rescis6rios com

dep6sito na conta corrente do trabalhador e/ou cheque’de emissao pr6pria・ que n各O POdera

ser cruzado e desde que aceito pelo empregado.

§20 Para homoIoga確O de rescisao de contrato de trabalho no sindicato laboral e obrigat6rio a

apresentac着o dos seguintes documentos ‥

a. carta de preposto言ndividual e fimada pelo representante legal da empresa;

b. aviso pr6vio ou carta de dispensa;

c. atestado de exame demissional do Empregado - ASO;

d. comprovante de pagamento de salario dos 12 (doze)皿imos meses;

e. TRCT (Temo de Rescisao de Contrato de Trabalho) em O5 (Cinco) vias;

f. CTPS com anota9∂es atualizadas;

g. GRRF-　Guia de Recolhimento Rescis6rio do FGTS (multa) acompanhada de

Demonstrativo do Trabalhador;

h. extrato atualizado de ocorrencias do FGTS;

i. chave de ident揃ca辞o para saque do FGTS;

j. guia de seguro desemprego;

k. ficha ou livro de registro de empregados’atualizado.

EstagiarioIAprendizagem

CLÅusuLA 11 JOVEM APRENDIZ: As empresas e o sindicato profissional se

comprometem a avaliar quais as func6es/cargos que possibilitam a inclusao de jovem

aprendiz para fins de atendimento ao disposto no art. 429 da CLT・

§血ico Para fins de apurapao da base de calculo sera considerada a quantidade de

empregados ativos contratados por prazo indeterminado’ficando facultado as empresas

pactuarem com o respectivo Sindicato Profissional outros cargos胤nc6es que serao excluidos

da base de calculo por nao demandarem formac肴o tecnica profissional especifica’

independentemente do que disp6e a CBO (Classifica確o Brasileira de Ocupa96es), ficando

desde j各excluidos da base de calculo da cota de aprendizes, COnfome Instru9aO Nomativa

no. 146, artigo 2O, § 8O de 25 dejulho de 2018, OS Seguintes:

a) As fun96es que, em Vi血de da lei, eX担m habilitaq努o profissional de nive=ecnico ou

Superio「.

b) As func6es caracterizadas como cargos de dire碑o, de gerencia ou de confian9a’nOS

termos do inciso II do a巾. 62.

c) Os trabalhadores contratados sob o regime de trabalho temporario instituido pelo art.2O da

Lei nO. 6019, de 3janeiro de 1974.

d) A cota dos jovens aprendizes ja contratados e cotas de pessoas com deficiencia (PCD) e

outras cotas que vierem a ser determinadas ja contratadas.
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CLÅusuLA 12 PESSOAS COM DEFICIENCIA - PCD: Para fins de atendimento ao

disposto no art. 93 da Lei 8.213, de 24 dejulho de 199l, devera servir de base de calculo a

quantidade de empregados ativos contratados por prazo indeteminado, ficando facultado as
empresas pactuarem com o respectivo Sindicato Profissional os cargos/fun96es que serao

excluidos para fins de composi申o da cota de PCD, ficando desde ja excluida a cota dos

jovens aprendizes e cotas do PCD ja contratados.

§血nico Para fins de comprova9aO POr impossibilidade do cumprimento da cota, a emPreSa

devera demonstrar para o sindicato profissional a utiliza碑O de todos os meios possiveis para

COntrataC肴O, incluindo contato com programas oficiais de coIoca商o de mao de obra, Sites e

ONGs que atuam na causa da pessoa com deficiencia e ofeda de vagas por meio de veiculos

de midia local e regional e jomais de grande circulacao.

Re!ac6es de Trabalho - Condic6es de Trabalho, Normas de PessoaI e EstabiIidades

Atribuic6es da Fun碑o

CLÅusuLA 13 FUNC6ES DE CONFIANCA: De acordo com o disposto no artigo 61 l-

A, incisoV, da CLT, aS ParteS identificam como fun95es de confian9a, eXerCidas por

empregados, OS CargOS de diretoria, gerenCia, SuPervisfb, Chefe de departamento e demais que

Sejam consideradas cargo de confian9a, COnfome determina o inciso II do artigo 62 da CLT.

EstabiIidade Aposentadoria

CLAUSULA 14 GARANTIA PARA APOSENTADORIA / APOSENTADOS: Aos

empregados que estiverem faltando ate 12　meses imediatamente anteriores a

COmPlementap肴o dos requisitos minimos necessarios a aquisi9肴O do direito a

aposentadoria pela Previdencia Social, na COnformidade da legisla9負O Vigente, e,

Cumulativamente, ter, nO minimo, temPO de vinculac着o empregaticia ininterrupta de O5

(Cinco) anos de servi90 PreStado para a empresa, fica assegurado a garantia do emprego ou

dos salarios durante o periodo que faltar para a aposentadoria.

§lO Para fazerjus ao direito garantido nesta Cl血sula, devera o empregado, que reCeber aviso

Pr5vio, fazer alega辞O imediata e por escrito do seu direito e apresentar a empresa

documentos ou declara9aO do INSS, COmPrOVando o tempo que possui para exercer o direito

a aposentadoria, nO PraZO maXimo de lO(dez) dias ap6s receber a comunica印o do

desligamento, aP6s o que, Se naO for observado, eXtingue o direito a garantia do emprego ou

dos salarios previstos no c呼,2‘/ desta Cl各usula.

§20 A garantia desta cl各usula nao se aplica aos casos de pedido de demiss着o, dispensa

POr justa causa e de aposentadorias especiais.

Estabilidade Geral

CLAUSULA 15 HSTABILIDADE DE GESTANTE: A empregada gestante gozara de

estabilidade provis6ria de 30 (trinta) dias ap6s o termino do acordo de afastamento

COmPuls6rio, reSSalvados os casos de rescis肴o contratual bilateral e pedido de demissao.

OUTRAS NORMAS DE PESSOAL

CLÅusuLA 16 QUADRO DE AV量SOS: Publicac6es, aVisos, COnVOCaC6es, C6pias da
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PreSente e OutrOS materiais, tendentes a manter o empregado atualizado em relac蚤o aos

assuntos sindicais de seu interesse, Ser肴O Obrigatoriamente fixados em quadro de avisos

Situado em local visivel e de facil acesso das empresas, desde que os respectivos textos

n各o sgiam ofensivos ao empregador, Ou aS autOridades constitufdas.

CLÅusuLA 17 LANCHE OU DESJEJUM: Podera ser fomecido um lanche diariamente

aos empregados com card細io e hor各rio a crit6rio dos empregadores, ficando atustado que tal

beneficio nao incoxpora ao rendimento mensal dos trabalhadores.

§血nico O tempo dispensado ao lanche ou de争由um nao sera caracterizado tempo a

disposi車o do empregador,

JORNADA DE TRABALHO

DURACÅ0, DISTRIBUICÅ0, CONTROLE, FALTAS

DURACÅo E HORÅR賞O

CLAUSULA 18 JORNADA DE TRABALHO 5xl, 6x2　e 12x36: Fica autorizado as

empresas estabelecerem jomada de trabalho de cinco dias seguidos por um de descan9O

(5xl), Seis dias seguidos por dois de descanco (6x2) e doze horas seguidas por trinta e seis

horas (12x36) de descan90, Observados ou indenizados os intervalos para repouso e

alimenta9fb, nOS temOS da legisla9aO Vigente

§lO Para o labor na foma autorizada nesta clatsula, ficam as empresas obrigadas a elaborar

PreVia e mensalmente uma escala que contemple o gozo de pelo menos uma folga semanal

em dia de domingo uma vez por mes ou a cada sete semanas.

§20 Podera a empresa punir na foma da lei o empregado que venha a faltar em dias para os

quais est句a escalado para trabalhar.

Tumo ininlerrupto de revezamento

CLÅusuLA 19 PRORROGACÅo DA JORNADA DE TRABALHO: Pela presente

CCT, g河sta-Se a POSSibilidade de prorrogaeao da jomada de trabalho, quer S句am

remuneradas com acrescimo de 50% (cinquenta por cento), quer SQjam compensadas pela

diminui9fb em outro dia, aSSim cumprindo o estabelecido no art. 59, C(やWt e §§ 1O e 2O, da

CLT.

CLÅusuLA 20 COMPENSACÅo DE HORAS佃IAS tJTEIS INTERCALADOS COM

DIAS NÅo UTEIS: As empresas poder肴o estabelecer programa de compensa辞o de

horas/dias uteis intercalados com domingos e feriados, Ou entre fins de semana, CamaVal,

Natal e Ano Novo, COnCedendo aos empregados um periodo de descanso mais proIongado,

nos termos do art. 59, C〔やul e §§, da CLT.

CLÅusuLA 21 TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO: Faculta-Se a ado9aO

do trabalho em tumos ininterruptos de revezamento, desde que observada a jomada nomal

de 44 (quarenta e quatro) horas semanais e 220 (duzentos e vinte) horas mensais, nOS termOS

do art. 7O, XIV, da Constitui9肴o Federal e da Sdmula 423/TST sendo assegurada uma folga

Semanal e sua coincidencia com o domingo ao menos uma vez a cada sete semanas e a

frui9aO do intervalo para refei9肴O e descanso nao inf訂ior a l/2 (meia) hora.

§lO Ocorrendo a necessidade da empresa no periodo de safra, POdera ocorrer a implanta9aO



do regime de tumos continuos em escala.

§20: Quando trabalhar nos domingos e feriados Iegais sem ser a base de troca, Sera PagO COm

O PerCentual de lOO% (Cem POr CentO).

§30 Quando trabalhar domingos e f誼ados legais a base de troca, COm COnVOCa辞O e aCeitacao

da maioria dos empregados (50% + l), n肴O Sera PagO COmO horas extras.

§4O Caso as empresas signatarias possuam acordos coletivos de trabalho firmados com o

Sindicato obreiro que tratem de tumos de revezamento com vencimento anterior ou posterior

ao tさmino da vigencia desta CCT, aS ParteS aCOrdantes deverao, Sem neCeSSidade de nova

assembleia:

a) Acordar transi9fb para a regra convencionada; Ou

b) Considerar como temo de vigencia dessa clausula o mesmo periodo de vigencia dos

acordos pactuados’e aSSim sucessivamente, tendo esta’neSta hip6tese, Carまter ultrativo, desde

que n肴o ultrapassados 2 anos.

CLÅusuLA 22 BANCO DE HORAS: As empresas poderfro dispensar o acrescimo de

Salario’Se O eXCeSSO de horas de um dia for compensado pela correspondente diminui9aO em

OutrO dia, COnforme regime de Banco de Horas’de maneira que nao exceda, nO Periodo

maximo de Ol (um) ano’a SOma das jomadas semanais de trabalho previstas, nem S匂v

ultrapassado o limite maximo de dez horas di血ias’nOS termOS da legisla辞o vigente, que rege

aoespecie.

§lO Ocorrendo a rescisao do contrato de trabalho, Sem a COmPenSa確O integral da jomada

extraordinaria, devera ser efetuado o pagamento das horas extras nao compensadas,

Calculadas sobre o valor do saldrio na data da rescisao.

§20 Caso as empresas da base possuam acordos coletivos de trabalho fimados com o

Sindicato obreiro que tratem de banco de horas com vencimento anterior ou posterior ao

temino da vigencia desta CCT, aS ParteS aCOrdantes deverao, Sem neCeSSidade de nova

assembleia: a)acordar transi確O Para a regra COnVenCionada; Ou b)considerar como termo de

Vigencia dessa clausula o mesmo periodo de vigencia dos acordos pactuados, e aSSim

SuCeSSivamente’tendo esta’neSta hip6tese’Carater ultrativo, desde que nao ultrapassados 2

CLÅusuLA 23 DSR, FERIADOS E COMPENSACÅo‥ As horas tr。b。Ih。d。S 。m di。 d。

repouso ou feriados legais ser肴o remuneradas com adicional de 100% (Cem POr CentO)

incidente sobre o valor da hora nomal・ Ou’Serem COmPenSadas pelas horas correspondentes

COm folga em outro dia.

CLÅusuLA 24 REDUC'Åo DO INTERVALO INTRAJORNADA: C。m fundament。 n。

que disp6e o art. 611-A言nciso III, e Paragrafo血ico do art 611-B, da CLT, ficam as

empresas autorizadas a reduzir o intervalo para refei96es e descanso’PreVisto no paragrafo

terceiro do art. 71 da CLT・ de OlhOOmin para no minimo OOh30min, em qualquer setor e/ou

tumos de trabalho.

§1O A redu辞O Para intervalo de refei9肴O e descanso na foma prevista no caput desta clausula

acarretara a redu確O de foma proporcional no inicio ou final dajomada de trabalho.

サ§2O As empresas poderao desobrigar os empregados do registro do horario de intervalo para



refei確o e descanso’nO CartaO de ponto, Ou‘ em Substitui辞o’aSSinalar no cartao de ponto o

referido intervalo.

Compensa辞o de Jomada

cLÅus廿LA 25 DSR, FERIADOS F COMPENSACÅ0: As horas trabalhadas em dia de

domingo ou feriado serao remuneradas com adicional minimo de 100% (cem por cento)

incidente sobre o valor da hora normal, Ou, Serem COmPenSadas pelas horas correspondentes

com folga em outro dia.

cLÅusuLA 26 COMPENSACÅo DE HORAS仙IAS UTE賞S INTERCALADOS COM

DIAS NÅo bTE萱S: As empresas poderao estabelecer programa de compensa商O de

horas/dias uteis intercalados com domingos e f訂iados, Ou entre fins de semana’Camaval,

Natal e Ano Novo, COnCedendo aos empregados um periodo de descanso mais prolongado’

nos termos do art. 59, C印ul e §§, daCLT.

Faltas

cLÅusuLA 27 FALTAS JUSTIFICADAS: A empresa concedera a todo empregado・ O

direito de recesso nos casos menCionados e dias de ausencia jus揃cada confome abaixo’

mediante apresenta辞o de comprovante no prazo de 48hs. Sendo estes crit6rios amparados na

Consolida印O das Leis do Trabalho (CLT), COnfome artigo 473:

a. 03 (tres) dias consecutivos em virtude de seu pr6prio casamento;

b. 02 (dois) dias consecutivos, em CaSO de falecimento do c6巾uge, aSCendente・ descendente・

av6s, netOS言rmao ou pessoa que, declarada em sua CTPS・ Viva sob sua dependencia

econ6mica;

c. 05 (Cinco) dias consecutivos por licen9a Patemidade;

d. 01 (um) dia a cada 12 meses de trabalho para doa9肴O VOluntdria de sangue devidamente

C OmPrOVada ;

e. 02 (dois) dias para cada dia convocado e trabalhado em elei確O;

1 tratamento medico do pr6prio trabalhador’COnfome atestado medico;

g. 01 dia por semestre para acOmPanhar em consulta medica刑ho(a) menor ou dependente

previdenciario de ate seis (6) anos’nOS termOS do Precedente Normativo nO. 95 do Tribunal

Superior do Trabalho.

§1O O empregado dever各avisar com antecedencia de 48 horas antes do motivo das alineas
‘・a,・ ・・c・, “d,, “e,, ``f”, SOb pena de ser considerada falta i巾ustificada"

§20 Para comprovar as auSenCias previstas nesta clausula caber各ao empregado avisar a

empresa a necessidade da ausencia e depois apresentar o(S) respectivo(S) documento(s)

comprobat6rio(s) no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas subsequente ao retomo’SOb

pena de ser considerada falta i巾ustificada, nOS temOS do art. 473 da CLT.

CONTROLE DA JORNADA

cLAUSULA 28 REGISTRO ELETR6NICO E CONTROLE DA JORNADA VIA
coLETOR DE DADOS: As partes acordam’de acordo com o artigo 61l-A, inciso X da

cLT (alterado pela Lei 13.467′201 7)’que a Empregadora podera adotar sistema de registro

。1etr∂nico de controle de jomada via coletor de dados, ficando tambem autorizada a nao

necessidade de impress肴o do “Comprovante de Registro de Ponto do Trabalhador’’
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§lO Independente do extrato mensal a ser fomecido aos empregados, a eSteS fica facultado

consultar no sistema de marca確O de jomada os lancamentos por eles realizados, S♀ja no mes

em vigencia como de meses anteriores.

§20 Fica autorizada a hip6tese de dispensa do registro ou anotacao dos intervalos para

refeic肴o, Sendo os mesmos preanotados ou gerados eletronicamente nos cart6es de ponto.

§ 30: Na falta ou em eventual quebra do aparelho coletor de dados, a anOta9aO POdera sera

feita em cartao de ponto manual individual・

§4O A empresa podera decidir pela implanta碑o do sistema de controle de jomada por

exce確o, nO qual ocorre o registro das exce96es a jomada ordinaria de trabalho・ Sendo

registrado apenas as exce96es (alterac6es) da jomada de trabalho’tais como horas extras e

sobreavisos. Neste sistema as empresas tamb6m ficam autorizadas pela nao necessidade de

impress肴o do “Comprovante de Registro de Ponto do Trabalhador,,・ COnfome o caput desta

cl各usula.

Jornadas Especiais (mulheres, menOreS, eStudantes)

CLÅusuLA 29 EMPREGADOS ESTUDANTES: As empresas concederao aos seus

empregados o tempo necessario para a realiza9肴O de exames supletivo伯JA ou vestibular’

justificando e abonando as faltas decorrentes.

§血ico Havendo conflito de horario, Ser肴O abonadas as faltas jus揃cadas dos empregados

estudantes para a presta確O de exames escolares’desde que em estabelecimentos oficiais ou

reconhecidas e desde que feitas as comunicae6es a empresa, POr eSCrito, COm anteCedencia

minima de 48 (quarenta e oito) horas e posterior comprova9為O, tambem em 48 (quarenta e

Oito) horas.

OUTRAS DISPOSICOES SOBRE JORNADA

CLÅusuLA 30 D量A DE FINADOS: Ser各considerado dia de descanso remunerado

(feriado) o dia de finados"

FERIAS E LICENCAS

Dura碑o e Concessao de Ferias

cLÅusuLA 31 INicIO DO PERioDO DE GOZO DE FER量AS: O inicio das f敬ias,

coletivas ou individuais, naO POder各coincidir com sabado, domingo, dia de compensa9肴O de

repouso semanal e feriado ou nos O2 (dois) dias que o antecedem.

§血ico: Com a concordancia do empregado, aS f訂ias poderao ser usufroidas em at6 tres

periodos’Sendo que um deles n肴o poderdser inferior a quatorze dias corridos e os demais nao

poderao ser inferiores a cinco dias corridos・ Cada um.

SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR

Treinamento para Preven佃o de Acidentes e Doencas do Trabalho

CLÅusuLA 32 TREINAMENTO: A empresa treinar各, atraVeS de pessoal habilitado e

durante a jomada normal do expediente, OS nOVOS emPregados para fins de preven9aO COntra



acidente de trabalho e do uso adequado e obrigat6rio de equjpamento de seguranca e

prote辞O.

Par鵡ra重b血ico: O empregado devera assinar o temo de responsabilidade comprometendo-

Se a Seguir as instruc5es fomecidas pelo empregador.

CLÅusuLA 33 UNIFORMES: Os unifbmeS S肴O de uso obrigat6rio e ser肴o fomecidos

gratuitamente pelas empresas aos seus empregados, nunCa menOS de dois co可untos por ano,

que dever肴o us紅os durante o horario de trabalho’SOb pena de advertencia, SuSPenSfb ou

dispensa porjusta causa pelo n5o uso.

§lO Obriga-Se O emPregado a zelar pela conserva確o do unifome, uSando-O SOmente quando

em servi9O, POr Se tratar de material de propriedade da empresa.

O mau uso do unifome pelo empregado, dentro ou fora das dependencias da empresa,

motivara advertencia, SuSPenS肴O Ou dispensa por justa causa conforme a reincidencia ou

gravidade do ato.

§2O A substituicfb dos unifomes sera feita mediante a entrega do que estiver considerado

inservivel, nO PraZO nunCa inferior a seis meses de uso da vestimenta a ser substituida.

§3O E dever do empregador comunicar, nO atO do aviso de dispensa do empregado, SObre a

Obrigatoriedade da devoluc肴o dos unifomes em seu poder.

§40 E dever do empregado devoIver o unifome no ato do seu desligamento da empresa, SOb

Pena de multa de 3% sobre o piso salarial da categoria por unifome completo a ser
descontado de sua rescisao contratual.

CLÅusuLA 34 DO EQUIPAMENTO DE PROTECÅo INDIVIDUAL (EPI) e

INSUMOS: Os EPI’s s肴o de uso obrigat6rio e serfo fomecidos gratuitamente aos

empregados, que deverao usa-los sob pena de aplica碑o de multa, advertencia, SuSPenS肴O Ou

dispensa por justa causa.

§lO O empregado deve seguir as orientac6es e procedimentos fomecidos pela empresa sobre o

uso do EPI e insumos.

§20 O EPI e/ou insumos dan誼cados ou extraviados por culpa exclusiva do empregado

POderao ser cobrados e descontados no salario do empregado.

§30 O empregado deve comunicar imediatamente o empregador acerca do extravio ou estrago

de EPI e insumos.

§4O O empregado devera assinar a ficha de controle de EPI e insumos, devidamente

apresentada pela Empresa.

CLÅ廿suLA 35 UTILIZACÅo DE APARELHOS CELULARES: Por motivo de

Seguran?a e Para eVitar acidentes, fica proibido o uso de aparelho celular partjcular, fones de

OuVido e outros eletr6nicos que nao sQjam de uso em serviやO nO ambiente de trabalho e

durante o expediente.
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§lO Apenas nos periodos de intervalo para alimenta確o e em local autorizado e indicado

previamente pela empresa como seguro para uso’O emPregado podera usar do telefone

Celular particular.

§20 O empregado infrator sofrera advertencia e, POSteriormente, SuSPenSaO e, em CaSO de

reincid台ncia, POdera ser dispensado por justa causa, POis as empresas do setor possuem

maquinario que exigem completa atenc肴o ante o risco de acidente de trabalho.

Rela印es Sindicais

Contribuic6es Sindicais

CLÅusuLA 36 TAXA NEGOCIAL PATRONAL: A taxa negocial esta expressamente

autorizada pelo artigo 513, alinea ``e’’da CLT, Sendo direcionada a elabora確o, COnClusao,

custeio e a fiscaliza碑o do cumprimento da presente Conven辞o Coletiva.

§lO A taxa negocial patronal deve ser recolhida por todas as empresas da categoria que

utilizem o presente instrumento coletivo, COnfome valor deteminado na tabela abaixo:

FAIXADECAPITALSOCIAL(R$) 錨�ﾄ�"�"B��

DeO,01a16.314,18 �#��ﾃ���

De16.314,19a32.628,36 鼎��ﾃ���

De32.628,37a326.283,62 �����ﾃ���

De326.283,63a32.628.362,03 �#�����ﾃ���

De32.638.362,04alOO.000.000,00 �3�����ﾃ���

De174.017.930,84 鼎�����ﾃ���

§2O A arrecada碑O advinda da taxa negocial do presente instrumento coletivo subsidiara a

negocia9aO do pr6ximo ano e assim por diante, refletindo ganhos, COnquistas e beneficios, em

escala crescente, Para aS emPreSaS da categoria.

§3O A falta de a∬eCada辞o da taxa negocial determinar各a ausencia de representa碑O Patronal

na negocia飾o coletiva do pr6ximo ano.

§40 O valor a que se refere essa cl各usula devera ser pago atraves de boleto bancdrio a ser

emitido pelo SIAEG, COm data de pagamento em 30 de setembro de 2020.

CLAUSULA 37 CONVENIO PARA PRESTACAO DE SERVICOS SOCIAIS

A fim de estabelecer CONVENIO para presta9aO de servicos sociais aos trabalhadores

abrangjdos por esta CCT・ aS emPreSaS Signatdrias, COmO CO-Participa辞O, PagaraO aO Sindicato

Obreiro convenente O’29% - ZerO Virgula vinte e nove por cento de sua folha de pagamento

mensal - de janeiro a dezembro de 2020.

§1O As empresas efctuarfめos pagamentos em ate dez (10) dias uteis subseq鵬ntes ao mes de

referencia (mes anterior), O fazendo via conta-COrrente n.O 2469-0, agenCia OO15 da Caixa

Econ6mica Federal - Itumbiara, GO -, em nOme do sindicato obreiro, Sendo o recibo de

dep6sito quita9fro do pagamento, Ou, Se OPtarem aS Pagadoras, mediante guias a serem

fomecidas pe!a agremiacao beneficiaria.
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gerais e especificas previstas em regulamento intemo, bem como o Principio da Reserva
doPossivel.

§3O O sindicato obreiro nao podera se valer dos valores pagos pelas

empresas para custear atividades administrativas strito sensu ou para prestar servicos a

trabalhadores estranhos aos quadros destas.

§40 As empresas signatdrias que ja possuem acordo com o sindicato obreiro convenente para

PreSta9aO de servi9OS SOCiais aos seus empregados sindicalizados est肴o desobrigadas de

CumPrirem os ditames desta clausula.

§50 A gestao dos servi9OS Caber各ao sindicato obreiro.

§60 Estabelecem as partes multa especial de 5% pelo descumprimento desta clausula,

Calculadas sobre o valor total das contribui亨6es vincendas, bem assimjuros de mora de l% ao

mes ate quitacfb final.

CLÅusuLA 38 CARTÅo FIEG MULTIBENEFicIOS

O Cartao Fieg Multibeneficios fum cartfo de beneficios mdltiplos’COm limite definido pelo RH da

empresa contratante’Para que O funcion鉦io tenha acesso as seguintes modalidades de uso: debito em

folha de pagamento’ em rede credenciada言nclusos drogarias, SuPermerCados, POStOS de

COmbustivel’dentre outros (inclusive sendo possivel o credenciamento de segmentos que sejam

demandados pela empresa) em nIvel nacional ; Clube Fieg + , gruPO de empresas parceiras em Goiまs,

que fornecem descontos mediante apresentacao do Cartao ; Plus Clube de Vantagens, Plataforma

COm COnCeSSaO de 5% a 5O% de descontos mediante utiliza車o de vouchers ; PagamentO Online com

PagSeguro, e agendamento e pagamento de consultas e exames medicos, COm Valores mais

acessiveis, Vla Plataforma Doctor Day.

§血ico As empresas interessadas dever5o procurar o sindicato patronal para a obten確O de

todas informa96es a respeito do Cartao.

Disposi?6es Gerais

Mecanismos de Solu辞o de Conflitos

CLÅusuLA 39 CONTROV血sIAS E DIVERG自NCIAS: Sera competente a Justi9a do

Trabalho, da Junta de Concilia9急O de Trabalho de Itumbiara ou Foro de Goiania - GO,

Para dirimir as divergencias surgidas na aplica9aO da presente Convencao Coletiva
de Trabalho.

Descumprimento do Instrumento Coietivo

CLÅusuLA 40 PENALIDADES: Fica estipulado a multa equivalente a 5% (cinco por

CentO)・ do menor sal各rio da empresa・ nO meS da infrap肴o, POr emPregado, a qualquer das

ParteS que descumprir quaisquer das cl各usulas da presente convencao.

§lO Sua aplica印s6 se efetivara ap6s no揃cac各o do sindicato a empresa, COm PraZO de

30(trinta) dias para sua regularizac各o.

Renova碑o瓜escisfro do Instrumenlo Coletivo

CLÅusuLA 41 PRORROGACÅ0, REVISÅo, DENtJNCIA OU REVOGACÅo :

gr O presente processo de prorrog碕revis看o・ de血cia ou revogac毎。 t。tal 。叫。r。ja`



desta Convenc肴o Coletiva de Trabalho fica subordinado as normas estabelecidas pelo

artigo 615 da CLT.

E, POr eStarem justos e acertados para que produza os seus juridicos e legais efeitos’

assinam as partes convenientes a presente Conven9肴O Coletiva de Trabalho’em O4

(quatro) vias de igual teor e forma, COmPrOmetendo-Se COnSOante disp5e o artigo 614 da

cLT, a PrOmOVer O dep6sito de um via da mesma, Para fins de registro e arquivo na

Delegacia Regional de Trabalho em Goiania - GO.


