
 

 

ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 

2015- 2016 

 

 

Que entre si firmam, de um lado, como empregadora, o Sindicato dos 

Produtores Rurais de Araxá CNPJ: 17.997.891/0001-03 com sede à Rua 

Angela Marques Torres, 200 - Centro na cidade de Araxá  - MG e de outro 

como representante dos trabalhadores o Sindicato dos Trabalhadores em 

Entidades Sindicais do Estado de Minas Gerais neste ato denominado 

simplesmente SITESEMG - CNPJ: 17.498.775.0001-31, com sede á Rua da 

Bahia, 573 - sala 602/603 - Centro - Belo Horizonte/MG, como representante 

da categoria profissional dos trabalhadores em entidades sindicais do estado 

de Minas Gerais, celebram o presente ACORDO COLETIVO DE 

TRABALHO. 

 

 

Cláusula Primeira - Vigência e Data-Base 

As partes fixam a vigência da presente Acordo Coletivo de Trabalho no período 01.10.2015 a 

30.09.2016 e a data-base da categoria em Outubro. 

 

Cláusula Segunda - Abrangência 

O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), 

abrangerá a(s) categoria(s) Trabalhadores em Entidades Sindicais, com abrangência territorial em 

Araxá /MG. 

 

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO 

PISO SALARIAL 

Cláusula Terceira - Piso 

Fica estabelecido aos empregados representados pela entidade profissional que o piso salarial será 

equivalente a 01 (hum) salário mínimo em vigor. 

 

REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS 

Cláusula Quarta - Reajuste Salarial 
Independentemente da faixa salarial, os salários dos trabalhadores/as do SPR de Araxá serão 

corrigidos em 10% (dez por cento). 

 

PAGAMENTO DE SALÁRIO – FORMAS E PRAZOS 

Cláusula Quinta - Pagamento de Salários 
O SPR de Araxá pagará os salários mensais até o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente. 

          

Cláusula Sexta - Salário Substituição 

Em caso de substituição temporária de trabalhador, por qualquer tempo ou modo, caso o 

substituinte venha a receber remuneração superior durante o período de substituição, poderá perder 

essa diferenciação remuneratória após o retorno do trabalhador (a) substituído (a), retornando à 

função anteriormente desempenhada ou outra função diversa. 

 

 



 

 

 

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS 

ADICIONAL DE HORA EXTRA 

Cláusula Sétima - Horas extras 
As prorrogações da jornada de trabalho, as quais somente poderão ser realizadas quando 

expressamente convocadas pela administração do SPR de Araxá, serão remuneradas conforme 

determina a legislação, inclusive quanto aos domingos e feriados, salvo quando concedido outro dia 

de folga ou compensadas às horas trabalhadas 

 

13° SALÁRIO 

Cláusula Oitava - Adiantamento 13° Salário 
O SPR de Araxá pagará aos seus trabalhadores/as, quando solicitado, o valor de no mínimo 50% 

(cinquenta por cento) referente à antecipação do 13º (décimo terceiro) salário, descontado pelo seu 

valor histórico quando do seu vencimento normal. 

 

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 

Cláusula Nona - Auxílio Alimentação Não incorporação ao Salário 
O fornecimento gratuito de alimentação e cesta básica ao trabalhador (a), quando e se for 

fornecidos, não constituirão salário utilidade. 

 Parágrafo único: Não incorporação aos salários e vencimentos do trabalhador, para 

quaisquer efeitos, as doações, gratificações, prêmios, bonificações ou qualquer outro benefício 

fornecido espontaneamente pelo empregador ao trabalhador. 

 

AUXÍLIO TRANSPORTE 

Cláusula Décima - Auxílio Transporte 
Tendo em vista as peculiaridades locais e com o intuito de facilitar a locomoção e a utilização de 

transporte público ou privado pelos empregados, o SPR de Araxá poderá fornecer auxilio transporte 

aos seus empregados no montante de R$ 110,00 (cento e dez reais), em dinheiro, cheque ou através 

de vales, cartões ou outro meio. 

§ Único - Fica desde já estipulado que o empregado poderá optar entre o recebimento de 

vale transporte ou auxílio transporte, vedada a cumulação dos dois benefícios. 

 

OUTROS AUXÍLIOS 

Cláusula Décima Primeira - Convênio Farmácia 

O SPR de Araxá fará um convênio com a farmácia popular do Sindicato dos Comerciários, da 

COOPEXTRAM, para compra de medicamentos e outros produtos, para ser descontados no 

contracheque e repassar ao credor. 

 

RELAÇÕES DE TRABALHO – CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE PESSOAL E 

ESTABILIDADES 

ASSÉDIO MORAL 

Cláusula Décima Segunda - Mão de Obra Temporária 
Fica o empregador autorizado a realizar contratação de mão de obra, nos termos da Lei 11.718 de 

20 de junho de 2008. 

 

Cláusula Décima Terceira - Ordem e Limpeza dos Locais de Trabalho 

Cabe aos trabalhadores conservar os locais de trabalho organizados e limpos. 



 

 

 

OUTRAS NORMAS DE PESSOAL 

Cláusula Décima Quarta - Empregada Gestante 
Fica assegurado  à trabalhadora gestante a mudança de função sem prejuízo de salário, durante o 

período de gestação, apresentando ao SPR de Araxá  os motivos pelos quais necessita de tal 

mudança, bem como laudo médico informando a necessidade de alteração de função, resguardado 

ao SPR de Araxá submetê-la à consulta de outro profissional médico para avaliação do quadro de 

saúde da empregada gestante. 

 

JORNADA DE TRABALHO – COMPENSAÇÃO DE HORARIOS E REDUÇÃO DE   

JORNADA, BANCO DE HORAS, TRABALHOS EM DOMINGOS E FERIADOS 

Cláusula Décima Quinta - Compensação de Horários e Redução de Jornada 

Fica o SPR de Araxá autorizado a adotar a compensação de horário e/ou a redução de jornada. 

 

Cláusula Décima Sexta - Banco de Horas 

Fica o SPR de Araxá autorizado a adotar o banco de horas, nos termos da legislação vigente. 

 

Cláusula Décima Sétima - Trabalho em Domingos e Feriados 

O SPR de Araxá autoriza a realização de trabalhos em domingos e feriados, o qual, quando não 

compensado com outro dia de folga, será pago em dobro ao trabalhador. 

 

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR 

ATESTADO MÉDICO 

Cláusula Décima Oitava - Atestado Médico  

Os empregadores receberão atestados médicos e odontológicos, emitidos por profissionais do 

Sistema Único de Saúde ou credenciados do sindicato dos trabalhadores rurais ou produtores rurais, 

desde que nele conste o CID (Código Internacional de Doenças), para efeito de justificação de 

ausência ao trabalho, podendo o empregador exigir do trabalhador, a submissão de exame por 

outros profissionais, para aferição dos motivos determinantes de sua moléstia. 

 § 1º - Os atestados médicos de que trata o caput desta cláusula serão entregues dentro do 

prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, podendo ser apresentado por terceiro, ficando 

estipulado ao empregador  ou seu representante, fornecedor cópia vistada ou protocolo de 

recebimento. A entrega fora do prazo implicará na perda do direito da remuneração. 

  

§ 2º - A falta ao trabalho sem justificativa não dará direito ao recebimento do repouso 

semanal remunerado, salvo se o referido dia for inserido no banco de horas para crédito/débito ou 

compensado. 

§ 3º - As empregadas comprovarão a sua condição de gestante por atestado médico ou 

laboratorial identificado. No caso de demissão, terão o prazo de 15 (quinze) dias para efetuarem a 

comprovação sob pena de perda de direito aos salários  e demais consectários legais vencidos e 

vincendos. 

§ 4º - Os exames médicos admissionais terão validade de 180 (cento e oitenta dias). 

 

 

 

 

 



 

 

 

RELAÇÕES SINDICAIS 

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE RELAÇÃO ENTRE SINDICATO E EMPRESA 

Cláusula Décima Nona - Desconto das Mensalidades 

O SPR de Araxá compromete-se a descontar em folha de pagamento, desde que prévia e 

expressamente autorizado pelo trabalhador/a, o valor da mensalidade de seus trabalhadores/as, 

fazendo recolhimento através de boleto bancário enviado pelo SITESEMG e repassar uma lista 

com os nomes e respectivos descontos. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO 

Cláusula Vigésima - Penalidade 
Fica ajustada uma multa de 10% (dez por cento) do piso salarial, por qualquer violação das 

condições acordadas, que será revertida a favor da parte prejudicada. 

 

 

Araxá, 19 de outubro de 2015. 

 

 

 

 

Milane Borges Paula da Costa   Rogéria Cássia dos Reis Nascimento  

         Diretora               Secretária Geral 

Sindicato Trabs Entidades Sindicais do Estado Minas Gerais 

 

 

 

 

CPF: 272.225.036-91 

Alberto Adhemar Vale Junior  

Presidente 

Sindicato dos Produtores Rurais de Araxá 


