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CoNVENçÃO COLETTVA DE TRABALHO 2016120',t7

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR0í 1950/2017
DATA E HORÁRIO DA TRANSMISSAOi 1710312017 AS ,I3:46

SINDICATO NACIONAL DA INDUSTRIA DE ALIMENTACAO ANIMAL, CNPJ n. 62.803.12710001-04, neste
ato representado(a) por seu Procurador, S(a). EDWAL CASONI DE PAULA FERNANDES JUNIOR ;

E

SIND DOS TRAB NAS IND DA ALIMENTACAO E AFINS DE ARCOS, CNPJ n. 20.939.22910001-01, neste
ato representado(a) por seu Presidente, S(a). ANTONIO GONTUO NETO;

cetebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, êstipulando as condiçÕes de trabalho
píevistas nas cláusulas seguintes:

cLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE

As partes fixam a vigência da presente Convençáo Coletiva de Trabalho no período dê 0'1o de novembro de
2016 a31 de outubro de 2017 e a data-base da categoria em 01o de novembro.

cLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA

A presente Convençáo Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) dos Trabalhadores nas
lndústrias de Alimêntação Animal, com abrangência territorial êm Arcos/MG, Bambuí/MG, Bom
Despacho/MG, camacho/MG, Candeias/MG, capitólio/MG, Estrela Do lndaiá/MG, Formiga/MG,
lguatama/MG, ltamonte/MG, Lavras/MG, LuzlMG, Pains/MG, Piumhi/MG, Santo Antônio Do Montê/MG,
São Gonçalo Do Pará/MG e São Sebastião Do oeste/Mc.

SALARIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO
PISO SALARIAL

CLÁUSULA TERCEIRA - SALÁRIO NORMATIVO

Ficam assegurados para os trabalhadores abrangidos pelê presentê convênçáo, excluídos os menores
aprêndizes, os seguintês salários normativos:

A pârtir de 0111112016, o Sâlário Normativo de Admissão ê Efêtivação será de R$ 1.020,00 (um mil e vinte reais)
por mês.

REAJUSTES/CORREÇOES SALARIAIS

CLÁUSULA QUARTA - RECOMPOSIçÃO SALARIAL

Sobre os salários mensais vigentes em 1o de novembro de 20'15, serão aplicados, em 0'111112016, os percentuais
negociados a seguir descritos:

Para salários até R$ 3.255,00 (três mil, duzêntos e cinquenta e cinco reais), reajuste de 8,5% (oito e meio por

cento).

Para salários acima de R$ 3.255,01 (três mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e üm centavo), será concedido o

valor fixo de R$ 277,00 (duzentos e setenta e sete reais).

Parágrafo Único:
Seráo deduzidas as antecipaçôes espontâneas ou legais, concedidas no período, à
inciso Xll, da lnstrução Normativa no. 04, do T.S.T.

PAGAMENTO DE SALÁRIO - FORMAS E PRAZOS
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CLAUSULA QUINTA . ADIANTAMENTO QUINZENAL

As empresas concederão um adiantamento quinzenal de 41o/o (quarenta por cento) do salário nominal do mês em
anterior.

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTo DoS SAúRIOS POR VIA BANCÁRIA

Quando o pagamento do salário for efetuado através de cheque, as ernpresas deverão observar a observância da
lnstrução Normativa no 3.281184 do lVlTb., concedendo horário que permita o dêsconto imediato do cheque.

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

cLÁUSULA SÉTIMA - ADMISSoES APÓS DATA-BASE (O1I,I1I2O15I

O reajustamento salarial dos emprêgados admitidos de 0111112015 e até 31110120'16 obedecerá aos sêguintes
critérios:

a)

b)

Sobre o salário de admissão de empregados admitidos em função com paradigma, será aplicado o

mesmo percentual de reajustamento e aumento salarial concedido ao paradigma, desde que náo
ultrapasse o menor salário da funçáo.

Sobre o salário de admissão de empregados âdmitidos em funçóes sêm paradigma, e por empresas
constituídas após 0111112015, deverá ser aplicado o percentual proporcional ao tempo de trabalho.

cLÁUSULA oITAVA . SALÁRIoS DE SUBSTITUIÇÃO

Fica assegurado ao empregado substituto, nas substituições superiores a 30 (trinta) dias consecutivos, mesmo
quândo êventuais, o direito de receber salário igual ao do empregado substituído, sêm se considerar vantagens

No caso de ferias, garante-se ao empregado o salário do substituído, quando as substituiçôes ocorrerem duas ou
mais vezes consecutivamenle

CLÁUSULA NONA - COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Serão Íornecidos obrigatoriamente pelas empresas comprovantes de pagamento mensal, com sua identificação e
com a discriminaçáo das verbas pagas ê dêscontos efetuados, incluídos os valores recolhidos ao FGTS.

GRATIF|CAçÔES, ADICtONAtS, AUXiLIOS E OUTROS
ADICIONAL DE HORA.EXTRA

CLÁUSULA DÉCIMA - HoRAS EXTRAS

As horas exúaordinárias serão remuneradas da seguinte forma:

a) As horas extras trabalhadas em dias úteis serão remuneradas
por cento), sobre a hora normal.

b) Eventualmente, quando estritamente necessário, a realizaçáo de
Íeriados, estas serão remuneradas com acréscimo de 100% (cem por

ADICIONAL NOTURNO

com acresctmo (sessenta

domingos e
nõrmal.
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CLÂUSULA DECIMA PRIMEIRA - ADICIONAL NOTURNO

As empresas remuneraráo as horas trabalhadas no período completo compreendido entre às 22h (vinte ê duas
horas) de um dia e às 5h (cinco horas) do dia seguinte, com âcréscimo de 30% (trinta por cento) sobre â hora
normal. obedecida a súmula 60 do TST.

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E/OU RESULTADOS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - PROGRAMA DE PLR

para o ano de 2017, as empresas deverão constituir Comissões ou definir e apresentar, até o dia

31t07t2017, à Êntidade Sindical Representativa Plano de PLR que atendam os dispostos na Lei no 10 101102'

sobre a Participação nos Lucros e/ou Resultados. As empresas quê náo o fizerem pagarão uma multâ a cada

trabalhador no uaior correspondente a 80% (oitenta por cento) do Piso da Categoria. A referida multa deverá ser
paga juntamente com a Íolha de pagamento do mês de Dezembro de 20'17.

Parágrafo Primeiro:

A multa indicada no caput desta Cláusula terá caráter compensatório pelo não desenvolvimento de Programa de
pLR, não constituindo assim parte integrante de salários e, desta forma, nada mais sendo devido a título de PLR.

Parágrafo Segundo:

As empresas que tenham constituido Planos de Metas e/ou Resultados que atendam a Lei n" 10.101/02 estarão

isentas desta multa.

AUXíLIO ALIMENTAÇÃO

cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - GESTA DE ALIMENTOS

As empresas fornecerão mensalmentê aos empregados uma cesta básica de alimentos no valor mínimo de R$

85,00 ioitenta e cinco reais), pÍeservadas as condiçõês já negociadas com as empresas, a qual não inteqrará o
salário para nenhum fim de direito.

parágrafo primeiro: As êmpresas que já fornêcem um valor maior que o acima pactuado devêrão corrigir em 8,5

% (oito e meio por cento) os valores já praticados, rêspêitadas as condições já negociadas.

parágraío Sêgundo: A cêsta básica de âlimentos podêrá ser fornecida por meio das seguintes modalidãdes:

A) Tíquete (vale cesta alimentação ou cartão magnético);

B) Cesta básica.

AUXíLIO MORTE/FUNERAL

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - AUXíLIO FUNERAL

As emprêsas pagarão, a titulo de auxílio Íuneral, aos dependentes lêgais importância correspondenle a 3 (três)

salários normativos da categoria, em caso de falecimento de empregado. Esta cláusula náo se aplica às

empresas que já concedem, às suas custas, o benefício de seguro de vida em grupo.

AUXíLIO CRECHE

cLÁUSULA DÉCIMA QUINTA . REEMBOLSO.CRECHE

As pârtes convencionam que a obrigaçâo contida nos §§ 1o e 20 do art. 389 da CLT,

MTb 3296, de 03.09.86, e parecer MTb 196/86, aprovado em 16.07.87, poderá ser substituída, a critêrio
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empresas, pela concessâo de auxílio pecuniário às suas empregadas, no valor mensal correspondente a 20% do
Salário Normatjvo aplicável aos empregados da empresa, observadas as seguintes condiçôes:

a) este auxílio pecuniário será concedido a crianças de 0 a 1 ano de idade, poÍém limitado ao período
máximo de 6 mesês, a partir do retorno do afastamento previsto no art. 392 da CLT.

b) o reÍerido pagamento, a título de auxílio pecuniário, nâo terá configuração salarial, ou seja, náo teÍá
reflexos para efeito de férias, 13" salário e aviso-prévio.

c) objeto desta cláusulã deixará de existir caso a empresa instale creche própria ou Íirme convênio com
creche em efetivo funcionamento cabendo à empresa a divulgação interna e comunicaçáo à entidade
sindical representante de sêus empregados.

d) auxílio pecuniário beneficiará somente empregadas que estejam em serviço ativo na empresa.

APOSENTADORIA

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - EMPREGADOS EM VIAS DE APOSENTADORIA

Ao empregado atingido por dispensa sem justa causa e que possua mais de 2 (dois) anos de
trabalho na atual empresa e a quem, concomitante e comprovadamente, falte o máximo de até
12 (doze) meses para aquisição do direito à aposentadoria em seus limites mínimos, a

empresa reembolsará as contribuições dele ao INSS que tenham por base o último salário
devidamente reajustado, enquanto não conseguir outro emprego e até o prazo máximo
correspondente àqueles 12 (doze) meses, sem que essa liberalidade implique em vínculo
empregaiícios ou quaisquer outros direitos.

Parágrafo Único:

Para fazer jus a esse reembolso, o ex-empregado fica obrigado a comprovar o efetivo
pagamento à Previdência Social da Contribuição a ser reembolsada ou a entregar à empresa
o carnê do INSS, para que esta efetue, mensalmente, os aludidos pagamentos.

CONTRATO DE TRABALHO -ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDADES
OUTRAS NORMAS REFERENTES A ADMISSÃO, DEMISSÃO E MODALIDADES DE

CONTRATAÇÃO

cLÁusuLA DÉcrMA sÉTrMA - pERFTL pRoFtsstoGRÁFtco PREVTDÊNctÁRto

As empresas forneceráo devidamente pÍeenchido o Perfil ProÍissiográfico Previdênciário, quando solicitado pelo

empregado.

RELAÇÕES DE TRABALHO - CONDIÇOES DE TRABALHO, NORMAS DE
PESSOAL E ESTABILIDADES

OUTRAS ESTABILIDADES

CLÁUSULA DÉcIMA oITAVA - GARANTIA-RETORNO EMPREGADO INSS

As empresas sê obrigam a dar garantia dê emprego ou salário, pelo prazo de 30 (tinta) dias, ao emprêgado que

retornar ao serviço ã partir da cessaçã,: do gozo de benefício previdenciário, poí prazo superior a 30 (trinta) dias,

em decorrência de doença.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - GARANTIA DE EMPREGO A GESTANTE
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Garantia de emprego à empregada gestante de 60 (sessenta) dias, a partir do térmjno do benefício
previdenciário, náo podendo ser concedido, nestê período, o aviso prévio.

JORNADA DE TRABALHO - DURAçAO, DISTRIBUIÇAO, CONTROLE, FALTAS
PRORROGAÇAO/REDUÇAO DE JORNADA

CLÁUSULA VIGÉSIMA - FLEXIBILIzAÇÃo DA DURAçÃO ANUAL DO TRABALHO

As empresas que necessitarem suspender ou reduzir suas atividades, por razões técnicas, operacionais ou
comerciais, tais como: falta de matéria prima, diminuição de vendas ou excesso dê estoque, podêrão
ajustar/negociar com Sindicato profissional Acordo Coletivo de Trabalho, que permitirá ou náo a flexibilizaÇão da
duração anual do trabalho.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - JORNADA DE PLANTÃO

Fica facultada às empresas a instituição da denominada "Jornada de Plantáo", com '12 (doze\ horas dê trabalho
por 36 (tÍinta e seis) horas de folga, sem que haja redução de salário, respeitando-se os pisos salariais da
categoria.

Parágrafo Primêiro:

As horas trabalhadas, no limite de 12 (doze) horas, na denominada "Jornada de Plantão", serão consideradas
normais, sem qualquer acréscimo de hora extraordinária.

Parágrafo Segundo:

As empresas que optarem pelo sistema de trabalho aqui ajustada deveráo enviar à Federação dos Trabalhadores
acordante â cópia da tabela de escala de trabalho/folgas, elaborada com esta Ílnalidade.

Parágrafo Têrcêiro:

Poderá ser adota a jornada de Plantão citada no caput, ficando autorizado o trabalho em domingos e
feriados para todos os efeitos legais, nos termos da Súmula 444 do TST

COMPENSAçAO DE JORNADA

cLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. FERIADO / COMPENSAçÃO

Eventualmente, quando estritamente necessária a prestaçáo de serviço em feriados, as empresas concederão
aos seus empregados folga compensatória, sem prejuízo da rêmuneraçáo, sob pêna de não havendo a

compensaçáo, pagar em dobro o dia kabalhado.

Parágrafo Único:

lvlêdiantê termo de adesão, com concordância da maioria dos trabalhadores, e por escrito, as empresas poderâo
acordar com seus empregados a supressáo da prestaçáo de serviços nos dias 24 e 31 de dezembro, com a

consequente compensação das horas não trabalhadas nestes dias com o trabalho em número de horas
correspondentes, em outro dia de Íeriado ou através da prorrogação de jornada em outros dias. O mesmo critério
poderá ser adotado nos dias 02 de novembro ê têrça-Íeira de carnaval.

FALTAS

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - ABONO DE FALTAS AO ESTUDANTE

As empresas abonarão faltas dos empregados estudantes, para prestação de exames em
ou reconhecido de ensino em hoÍário coincidente com o horário de kabalho, desde que
avisadas com o mínimo de 72 (setenta e duas) horas e os exames sejam realizados
fedêraÇão dos trabalhadores, com comprovaçáo posterior.

cLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA . AUSÊNCIA JUSTIFICADAS

territorial da

nl
\\\
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O trabalhador podêrá deixar de comparecer ao serviço, sem prejuízo do salário e mediante comprovaçáo:

a) por 2 (dois) dias consecutivos, incluindo o dia do evento, em caso de falecimento de sogro e sogra.
b) por 3 (três) dias consecutivos em caso de Íalecimento de côniuge ou companheira(o), filhos, pai ou máe.
c) por 3 (três) dias úteis, para casamento.

oUTRAS DTSPOSTçÕES SOBRE JORNADA

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - LANCHE

As empresas obrigam-se a fornecer lanche gratuito aos seus empregados, convocados para prestaçáo de serviço
a ém da jornada legal, desde que a prestação ocorra por período não inferior a 1 (uma) hora.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - BANco DE HORAS

Em conÍormidade com as disposiçôes do artigo 70, Xlll, da Constituiçáo Federal e artigos 59, § 20 e 611 a 625 da
CLT, o presente instrumento visa a definiÍ as condiçôes de operacionalização, diÍeitos e deveÍes das partes.

O sistema de Banco de Horas é o instrumento escolhido pelas partes paÍa viabilizat essa flexibilização,
consistindo em um programa de compensaçáo, formado por débitos e créditos, consistindo em períodos dê
redução de jornada de trabalho e, consequentemente, períodos de compensaçáo, respeitando os seguintes
requisitos:

| - Trabalho além das horas normais laboradas: conversáo em folgas remuneradas, na proporçáo de 01 (uma)
hora de trabalho por 01 (uma) hora de descanso, com exceçáo dos serviços prestados em repouso semanal ou
feriados, quando se observará a conversáo de uma hora de trabalho por duas de descanso;

Il - Horas ou dias pagos e náo trabalhados na semana: compensação na oportunidade que a empresa
determinar, sem direito a qualquer tipo de remuneraçáo, salvo o adicional noturno, caso ocorra no período.

§'1" - O gozo das folgas ou a forma de compensação deverá ser programado diÍetamente entre o empregado e a
empresa. atendendo a conveniência de ambas as partes.

§ 2o -A empresa evitará a compensação de horas ou dias nos repousos semanais ou feriados, garantindo
sempre dentro do período de um mês uma folga aos domingos.

§ 30 - A empresa Íornecerá aos empregados extrato trimestral, informando-lhes o saldo existente no Banco de
Horas

§ 4o - A empresa fixará, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, os dias em que haverá trabalho
ou folga, bem como, a sua duração e a Íorma de cumprimento diário, podendo abranger todos ou apenas parte
dos emprêgados do estabelecimento.

§ 5" - O sistema de flexibilização não prejudicará o direito dos empregados quanto ao intervalo de alimentação,
peÍíodo de descanso entre duas jornadas diárias de trabalho e repouso semanal.

§ 6o - A empresa garantirá o salário dos empregados referente à sua jornada contratual habitual durantê a
vigência do acordo, salvo faltas, atrasos injustificados, licenças médicas superiores a 15 (quinze) dias e outros
afàstamentos previstos em lei sem ÍemuneÍaçáo.

§ 7o - Ocorrendo desligamento do empregado, quer poÍ iniciativa da empresa, quer por pedido de demissâo,
aposentadoria ou morte, a empresa pagará, junto com as demais verbas rêscisórias, como se fossem horas
exiras, ou saldo credor de horas, aplicando-se o percentual previsto nesla convençáo coletiva.

§ 8" - O saldo devedor será assumido pela empresa, exceto quando a rupture do conlrato se dêr por solicitação
do empregado ou por motivo de justa causa, hipótêses que ensejaráo o desconto das horas no acerto das verbas
rescisórias. Neste caso, as horas serão cobradas sem o adicional de horas extras.

F carn, dessa forma, autorizados e reconhecidos os descontos referentes ao saldo devedor do empregado, no
pagamento da rescisão contratuâl, nos casos previstos neste parágrafo.

§ 90 - O eventual saldo posativo ou negativo de horas que porventura venha a vigência desta
ConvenÇão será regulatizado pe,a empresa nos 90 (noventa) dias subsequentes,
pagamento. Em caso de ocorrência de sâldo negativo para o empregado, será
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mediantê o desconto de 50% das horas devidas a razão da remuneração da jornêda normal, nos mesmos 90
(noventa) dias.

A empresa estabelecerá nos controles de frequência o registro do Banco de Horas aqui convencionâdo, valêndo
os referidos documentos como prova em juízo, com o recolhimento de forma especial dê compensação de
joÍnada.

§ 10'- A empresa, durante a vigência desta Convenção, compromete-se a envidar esforços no sentido de evitar
dispensa de empregados.

FÉRhs E LrcENçAs
oUTRAS DTSPOS|çOES SOBRE FERTAS E LTCENçAS

cLÁUSULA vIGÉSIMA SÉTIMA - FÉRIAS

Fica assegurado o direito ao gozo de férias, conforme dispositivos constitucionais, sendo que o início das féÍias
coincidirá sempre com o primêiro dia útil da sêmena, salvo pleito expresso do empregado por outra data,
manifestação esta que deverá ser registrada no próprio aviso dê férias.

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

CLÁUSULA VIGÉSIMA oITAVA . ÓcULoS DE SEGURANçA

As empresas Íorneceráo óculos de segurança com grau para todos aqueles que têm deÍciência visual, de acordo
com a receita fornecida por Oftalmologista.

UNIFORME

CLÁUSULA VIGÉSIMA NoNA - UNIFoRME

Ficam as empresas obrigadas a fornecer gratuitamente a seus empregados, até 2 (dois) uniformes de trabalho
por ano quando seu uso for por elas exigido. Os excedentes de 2 (dois) seráo custeados pelo empregado.

RELAÇOES StNDTCATS
coNTRtBUtÇOES StNDtCAtS

cLÁusuLA TRrcÉslrua - corurRtBUtÇÃo AsstsrENctAL

Ás empresas, Çomo simples intermedíáias, desconlarão dos salários de seus empregados, sindicalizados
ou não. à exceção dos peftencentes às categorias díferenciadas, contribuição negocial profissional, nas
condiÇões a seguir:

§ ío O desconÍo será equivalente a 3 % (três por cenq ao més dos respe ctivos saláios nominaís, já
corrigidos, do mês de Março/2017, cujo limite máximo será de R$73,00 (setenta e três reaís) devendo a

convenção, até a data de 15/04/2017.

0
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§ 20 Ao trabalhador que não concordar com o desconto ficará assegurado o direito de oposição direta e
pessoalmente junto à entidade profissíonal respectiva ou mediante correspondência com AR (Aviso de
Recebimento) enviado pelos Correios ao Sindicato da Categoria, pelo prazo de 10 dias contados da
assinatura da convenção coletíva, e mais dez días contados da cobrança da respectiva contribuição.

§3o 
^/o 

prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após o vencimento do período de oposição estipulado,
o Sindicato encaminhará a cada empresa, a relação de seus trabalhadores que enviaram caftas de
oposição."

DrsPosrçoES GERAIS
DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO

CLÁUSULA TRIGÉSIIUE PNIUEIR,E - MULTA

Fica estabelecida multa correspondenle a 2Oo/o (vinte inteiros por cênto) do Salário Normativo da categoria,

vigente à época, a'iavor do empregaclo, para o não cumprimento de cláusula desta Convençáo que contenha

obrigaçáo de Íazer.

oUTRAS DTSPOSTçOES

cLÁusuLA TRrcÉstnill seeuruoe - PRocESSo DE PRoRRoGAÇÃo E REVlsAo

Os entendimentos com vista à efetivação de nova convenÇáo coletiva de trabalho, para o período de

01 de novembro do ano 2017 a 31 de outubro
do termino da vigência desta norma coletiva.

'18, deverão. ser iniciados 60 (sessenta) dias antes
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ANEXOS
ANEXO I - ATA DE ASSEMBLEIA

tf.cx,ç i*Úl:

SIND DOS TRAB NAS IND DA ALIMÉNTACAO E AFINS DE ARCOS
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