ENERG A
VOCÊ NÃO ESTÁ SOZINHO

NESTE BARCO!

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO DE MINÉRIOS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DE SÃO
JOSÉ DOS CAMPOS, VALE DO PARAÍBA E REGIÃO
Av. Dr. Mário Galvão, 364 - Centro - CEP.:12.209-004 - São José dos Campos – SP Disk Luta: (12)3923-2577Sub-sede
Caraguatatuba - Av. Prisciliano de Castilho, 505 – Centro Tel.(12)3881-2213
e-mail:sindipetrolsjc@uol.com.br site: WWW.sindminerios.com.br – Janeiro 2017

Companheiros e Companheiras,

Acordo Coletivo - Data base Janeiro 2017
Hora de decisão! Assembleia na subsede, nesta quinta, 23/02/2017 ás 10h.
SALÁRIO NORMATIVO PROFISSIONAL (PISO SALARIAL)
1) Auxiliar de serviços gerais

R$ 1.100,00

2) Qualificados

R$ 1.201,00 (Auxiliar de Segurança,

Telefonista, recepcionista, garçom, jardineiro, auxiliar de escritório, auxiliar administrativo, auxiliar
de manutenção, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de produção);
3) Manutenção R$ 1.367,00 (manutenção elétrica, predial e soldagem) ;
4) Reajuste Salarial de 6.28% ;
5) Fornecimento do café da manhã ou vale café de R$ 43,20 mensais;
6) Fornecimento de alimentação in-natura (almoço) / ou Cesta Básica (40 Kg.) / ou Vale
Alimentação no valor de R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais), a todos os empregados, com
desconto de até 5% (cinco por cento) ou seja até R$12.25 (doze reais e vinte e cinco centavos);
7) Pagamento da PLR – R$ 700,00 (setecentos reais) poderá ser pago em parcela única no quinto dia
útil subseqüente ao mês de gozo de férias, respeitando o prazo máximo de outubro/2017. Após este
período o valor da PLR será corrigido para R$800,00 (oitocentos reais), em parcela única.
Condicionada a meta de assiduidade: a cada cinco faltas injustificadas e não abonadas, durante o ano
de aquisição, haverá redução do valor devido em 10% (dez por cento).
8) Horas Extras - O pagamento do adicional de 60% sobre o valor da hora normal, para as 2
primeiras horas extras que excederem a jornada normal de 44 horas semanais e, para as demais, fica
assegurado o adicional de 80% sobre o valor da hora normal desde que realizadas no mesmo dia. As
horas extras trabalhadas nos dias de folgas e feriados 100%;
9) Comprovantes de Pagamentos – Ficam obrigadas as empresas a entrega de holerites;
10) Pagamentos de Salários – Através de banco não podem haver cobranças de taxas;
11) Adiantamento Quinzenal – É obrigatório o adiantamento de 40% mensal até o dia 20;

12) Antecipação 50% do décimo terceiro salário no ato das férias;
13) Remuneração do 13º Salário – Incluirão média de horas extras das verbas pagas com
habitualidade apurando-se os 12 meses do ano de competência;
14) Promoção e Aumento Salarial – Toda mudança de cargo será acompanhada de aumento salarial
e anotação na carteira profissional;
15) Vale Transporte – O fornecimento do vale deve ser pago antecipadamente a utilização;
16) Aviso Prévio – O empregado com mais de 45 anos e 5 anos de empresa o aviso prévio será de 45
dias;
17)Dispensa do Aviso Prévio – Comprovado novo emprego será garantido a sua dispensa dos dias
faltantes sem o desconto dos dias não trabalhados;
18) Dispensa por Justa Causa – O motivo deve ser informado por escrito sob pena de gerar
presunção de dispensa imotivada do empregado;
19) Comunicação do Motivo da Penalidade sob pena de nulidade – Advertência ou suspensão;
20) Empregado Acidentado – Estabilidade no trabalho de 12 meses após a alta médica;
21) Abono de Falta de Estudante – Dias de provas antecipar a saída do horário em 4 horas;
22) Intervalo Entre Duas Jornadas - Descanso mínimo de 11 horas consecutivas sob pena de
remunerar como hora extraordinária;
23) Comunicação de Acidente de Trabalho – Envio Cat prazo máximo de 72 horas;
24) Filtro Solar – Fornecimento para o uso diário durante a jornada de trabalho;
25) Uniformes – Fornecimento gratuitamente aos empregados;
26) Férias – O início somente em dias úteis com aviso antecipado em 30 dias e de comum acordo
poderão parcelar em dois períodos;
27) Afastamento Justificado – 5 dias para casamento ou nascimento de filhos,
3 dias falecimento cônjuge ou companheiro, pai, mãe e filhos, 1 dia falecimento de irmã ou irmão, 1
dia para internação companheiro, pai, mãe ou filho.
28) Licença Adotante – Permitindo-se a licença de todo e qualquer trabalhador adotante por noventa
dias, sem prejuízo da remuneração.
29) Renovação das demais cláusulas do ACT.

Empresas do Litoral Norte que compõem o ACT 2017.
Marina Igararecê
Garagem Náutica Ondas do Una
Key Marine Com. e Gar. Náutica
Marina Porto Escondido
Le Mar Garagem Náutica
Marina Minuano
Náutica Sant’Ana
MotorBoat Marina e Comercio
E outros

Centro Náutico de Apoio Ecomar
Johan Ruth Venhoven
Centro Náutico Timoneiro
S J Náutica
Marina Porto Ilhabela
Garagem Náutica Marinella
Náutica Pontal
Walter Laterza

Não fique só, fique sócio!
Sindicato Forte se faz com a união e a participação de todos os trabalhadores.

Participem das assembléias e denunciem as irregularidades.

