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Jardinópolis, 20 de junho de 2018.

Senhor Presidente e
Senhores Vereadores,

Encarninhamos a Vossas Excelências, o Projeto de Lei que "AUTORIZA 0
EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR ACORDO COLETIVO DE TRABALHO COM 0
SINDICATO DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE
JARDINÔPOLIS, CONFORME ESPECIFICA
A presente matéria pretende conceder autorização para que Poder
Executivo possa firrnar corn o Sindicato dos Funcionários e Servidores Püblicos
Municipais de Jardinópolis acordo coletivo de trabaiho.
0 Acordo Coletivo de Trabaiho esté disposto no § 1 0 do artigo 611
da Consolidacäo das Leis do Trabaiho e é ato jurIdico celebrado entre uma entidade
sindical laboral de certa categoria profissional e uma ou mais ernpresas da
correspondente categoria econôrnica, no qual se estabelecem regras próprias na
relação trabaihista existente entre a empresa, no caso a Prefeitura, e seus
empregados.
Sua irnportância se deve ao fato de que as normas existentes no direito
do trabalho são historicarnente, em regra, irnpositivas, näo permitindo a deliberação
em contrário entre o empregador e 0 ernpregado. Assirn, como instrumento de
amenização desta regra e de exceçäo, a Constituicäo Federal possibilitou a
celebração do Acordo Coletivo de Trabalho.
Ressalte-se que tamanha é a sua irnportãncia no âmbito das relaçôes
de trabalho que 0 próprio ordenarnento juridico estabelece que alguns institutos
jurIdicos somente terão validade se estiverem previstos em Acordo Coletivo de
Trabalho.
Como exemplo, cite-se, dentre outros, o Banco de Floras, que está
disposto no g 2 0 do artigo 59 da Consolidação das Leis do Trabalho, como se ye a
seguir descrito:
"Art. 59 - A duração normal do trabaiho poderá ser acrescida de horas
suplementares, em námero não excedente de duas, rnediante acordo escrito entre
empregador e ernpregado, ou mediante contrato coletivo de trabalho.
(...)
§ 20 - Poderá ser dispensado o acréscirno de salârio se, por força de
acordo ou convencão coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia for
cornpensado pela correspondente dirninuição em outro dia, de maneira não exceda,
no perlodo mâximo de um ano, a soma das jornadas semanais de trabaiho previstas,
nern seja ultrapassado o limite máximo de dez horas diárias".
Nesse sentido, ainda podern ser citados a titulo exemplificativo a
jornada do turno ininterrupto de trabalho; as férias coletivas; e tudo o que rnais for
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de interesse das partes e que não seja proibido peta lei, como ate situaçôes pan
suspensâo de contrato de trabatho, reduçäo de horários de intervalo, pagamentos de
verbas rernuneratórias sem que sejam incorporadas definitivamente ac salário dos
empregados, etc.
No mais, Os Acordos Coletivos de Trabatho costumam estipular regras
especIficas a cada uma das partes envolvidas, corno por exempto: a data do dissidlo;
• vale alimentacão; o desconto de contribuiçäo assistenciat; a entrega de uniforme;
• piano de saüde; o auxIlio funeral; a jornada de trabaiho em escala 12x36; o
seguro de vida; o tempo de destocamento para o trabalho; o labor aos domingos e
feriados; o horârio de intervato, etc.
Por conta disso, ha de se vatorizar e reconhecer a negociacão coletiva
como importante instrumento de mediação de conflitos nas relacôes de trabaiho, nos
termos do inciso XXVI, do art. 7 0 , da Constituicão da Repáblica, mesmo porque
acaba por reforçar não so o princIplo da autonomia coletiva da vontade, como,
também, a representacão sindical.
Desta feita, seja por força de uma obrigacão legal ou de uma faculdade,
a Acordo Coletivo de Trabatho possibilita as partes a pactuaçäo de regras que não
tern previsâo direta nas Leis e que não podem ser celebradas em contrato individual,
suprimindo esta expressiva lacuna, sendo que atualmente esse tipo de normatizaco
traz segurança jurIdica suficiente as partes envolvidas em razão da potitica da
valorizacão das negociaçôes coletivas, conforme artigo 70, XXVI, da Constituicão
Federal.
Mais urna vez solicitamos a devida e necessária autorizaco desse
legislativo, cuja propositura é submetida a alta consideraçäo dos Nobres Edis,
pedindo sua apreciaco corn sua consequente aprovaco, dentro dos termos
regimentals.
Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Excelência e
otgtos de estima,
ais sinceros
demais nobres Vereadores, os nos
C
consideracâo e apreço.
/

Dr

A Sua Excelencia o Senhor
JOSE EURIPEDES FERREIRA
Presidente da Cãmara Municipal
N ES TA
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"AUTORIZA 0 EXECUTIVO MUNICIPAL A
FIRMAR ACORDO COLETIVO DE TRABALI-IO
COM 0 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS E
SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE
JARDINÔPOLIS, CONFORME ESPECIFICA"::::

O SENHOR Dr. JOAO CIRO MARCONI, PREFEITO MUNICIPAL DE
JARDINOPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS ATRIBuIçOES QUE
LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
F A Z S A B E R: que a Carnara Municipal de JardinOpolis, deste Estado, aprovou
o Projeto de Lei fl. 0 030/18, de autoria do Executivo Municipal, e ele sanciona e
prornulga a seguinte Lei:
Art. 1 0 - Fica a Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Acordo Coletivo de
Trabalho corn o Sindicato dos Funcionários e Servidores PUblicos
Municipais de Jardinópolis inscriçào no CNPJ no 66.995.226/0001-88, corn
endereço na Avenida Belarmino Pereira de Oliveira, n° 118 - JardinOpolisSP, CEP 14.680-000, conforme proposta anexa.
Art. 20 - Este Lei entrará em vigor na data de sue publicacão, revogadas as
disposiçöes em contrário.

Prefeitura Municipal dét1àr nólis, 20 de junho de 2018.
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ACORDO COLETIVO DE TRABALHO
Vigência de 01/0112018 a 3111212018
As partes, de urn lado o representante da categoria profissional:
JARDINOPOLIS, inscriçâo no CNPJ no 66.995.22610001-88, corn endereço na Avenida
Belarmino Pereira de Oliveiras, n° 118- Jardinapolis/SP, CEP 14.680-000, representado por
seu Presidente Sr. JOAO PEREIRA DA SILVA FILHO, CPF 031.100.198-09, coriforrne
autorização da Assembleia Geral da categoria realizada am 02/08/2017, nos termos do
Edital de ConvocaçAo publicado no jornal "TRIBUNA" do dia vinte e sete de Juiho de dois
mil e dezessete - pagina C-2 e do outro lado o PREFEITURA MUNICIPAL DE
JARDINOPOLIS, pessoa juridica de direito püblico interno, inscrita no Cadastro Gera[ de
Contribuinte do Ministério da Fazenda sob n.° 44.229.821/0001-70, corn sede nesta cidade
de JardinOpolis, Estado de São Paulo, na Praça Dr. Mario Lins, n.° 150, Centro, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Dr. JOAO CIRO MARCONI, brasileiro, casado,
medico, portador da cedula de identidade RG. 4.679.869 e do CPF. fl. 0 870.699.978-68,
residente e domiciliado na Rua Albuquerque Lins, n° 591, nesta cidade e cornarca de
Jardinopolis, Estado de São Paulo, ao final assinados, tern entre si justo e acordado, corn
fundamento nos art. 7 0 inciso XXVI da Constituição Federal , art. 611, § 1 0 da CLT, o
presente ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, corn as seguintes clAusulas:
,

CLAUSULAS NORMATIVAS

CIa usula Primeira - VALE TRANSPORTE - Fica assegurada por parte do
Municipio a concessão de vale-transporte nos terrnos da legislaçao vigente, ficando
facultado ao ernpregador seu pagarnento am dinheiro, incluindo-o no holerite do empregado
o valor correspondente a antecipação pare despesas de deslocamento residéncia/trabalho e
vice-versa, devendo nestes casos, destacar como "vale-transporte".
Parágrafo Unico - Referido beneficlo não tern natureza salarial, ainda qua
pago ern dinheiro, não se incorporando A rernuneração do ernpregado pare quaisquer
efeitos, nern constituindo base de incidencia de contribuição previdenciAria ou do FGTS
(STF. Recurso ExtraordinArio n. 478.410 de 10.03.2010).
CIa usula Segunda - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIO - 0
Municipio se obriga ao pagarnento de um adicional por tempo de serviço prestado polo
servidor em percentual definido na legislação municipal, adicional este qua serA calculado
sobre o salArio base vigente no rnês.
Clausula Terceira - SUBSTITUIcAO E EQUIPARAçAO - Garantia do
salArio e vantagens, excluindo as pessoais, ao servidor municipal que exerça as mesmas
tarefas ou substitua outro servidor.
Ciáusula Quarta - FERIAS - As ferias serão concedidas
preferencialrnente dentro do més, nunca coincidindo o inicio corn a folga semanal.
Clâusula Quinta - SERVIDOR ESTUDANTE - Serão abonadas as faltas
do servidor estudante pare prestação de exarnes escolares, desde qua pré avisado o
Municipio com antecedéncia de 24 (vinte e quatro) horas e comprovação posterior.
Clausula Sane - UNIFORMES - 0 Municipio deverA fomecer uniforrnes
gratuitamerite pare os servidores da Area de obras, usina de asfalto, saUde e trãnsito, sendo
que os mesmos deverao ser devolvidos no estado de usc am qua se encontrarern quando
requerido pelo MunicIpio.
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Clausula Setima - JORNADA 12 X 36 - Fica permitida a instituiçâo da
jornada de 12x36, ou seja, doze horas de trabaiho por trinta e seis horas de descanso, em
quaisquer das funçOes que compreendern a categoria, nos termos do artigo sétimo inciso
treze da Constituiçâo Federal, mediante comunicado prévio e comprovado ao Sindicato dos
Empregados. Fica autorizada nesta jornada o intervalo intiajardonda de 30 minutos, de
acordo corn a nova lei trabaihista 13.467/17
Clausula Oltava - PLANO DE SAUDE - 0 Municipio manterá piano de
saUde aos servidores, sern Gusto para os servidores, conforme decisâo transitada ern
juigado no Proc. 1589/2010 da 3a Vara do Trabaiho de Ribeirâo Preto.
Clausula Nona - ACORDO INDIVIDUAL DE TRABALHO E
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - Rca estabelecido que nenhum acordo celebrado entre
o Municipio e seus servidores tera vandade sem assistência do Sindicato signatarios da
presente, corn exceçào exclusiva da cornpensaçào do trabaiho aos sábados. 0 Municipio
dará ciência ao Sindicato de todos os processos administrativos envolvendo servidores do
Municipio.
CIa usula Decima - HOMOLOGAcOES - Todas rescisães de contrato de
trabaiho deverâo ser homologadas pelo Sindicato signatano do presente
Clausula Decima Primeira - ABONO DE FALTAS - Serao abonadas as
faltas ou horas nâo trabaihadas, da servidora mae que necessitar assistir seus filhos
menores de 14 (quatoize) anos ern medicos, ate o limite de 02 (duas) faitas ou atrasos no
més e mediante comprovante medico:

Clausula Decima Segunda - DESCANSOS ESPECIAIS PARA
AMAMENTAçA0 - Assegura-se a servidora mae 02 (dois) descansos especiats de 40
(quarenta) minutos cada, para amarnentaçâo diana de filbo ate que complete seis meses de
idade.
Clausula Decima Terceira - PCMO - PROGRAMA DE CONTROLE
MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL - OBRIGATORIO -0 Municipio se obriga a realizar e
custear exames medicos pre-admissionais, exarnes medicos periodicos exames medicos
de retorno ao trabaiho, exames medicos de mudança de funçào e exarnes medicos dos
empregados dispensados, conforme portaria MTb 3214/78 regulamentada peta NR-7 de
dezembro de 1994 do Ministeno do Trabaiho

CIa usula DOcima Quarta - PREMIO ANIVERSARIO - 0 Municipio
pagara o bonus assiduidade estabelecido ern iegislação municipal, ficando mantida a faita
abonada quando da comemoração do aniversario natahcio do servidor publico municipal ern
conformidade corn a Lei Municipal no 1804 de 10 de outubro de 1994
Clausula Dec,ma Quinta - RELAcOES NOMINAIS - Fornecirnento
mensal, pelo Municipio de reiaçöes nominais dos senvidores ao Sindicato signatano da
presente
CIa usula Décima Sexta - DEFICIENTE FISICO - Não poderé haven
drscniminaçäo por parte do Municipio refenindo-se as pessoas deficientes e/ou portadoras do
virus HIV, possibilitadas de exercer a funçào do trabaiho
Clausula Decima Setima - PENALIDADE - Pelo descumpnimento de
quaisquer das Clausulas do presente Acordo Coletivo de Trabaiho fica estipulada a muita
mensal de 10% (dez por cento) do saianio base do servidor, muita esta que sera revertida
em favor da parte lesada

lflrrftitura aunidjrnt ht llurbinâpntiz
ESTADODE SAO PAULO
JARDJNOPOLIS-SP

Ple O35-8 -fis 7

.Clausula Decima Oltava - QUADRO DE AVISOS E coMuNIcAçOEs Municipio autorizara a fixaçâo do avisos e cornunicaçOes da entidade sindical signataria
em quadro especialmente destinado a comunicaçOes no Paço Municipal, SaUdo,
Departamento de Obras e Escolas.

o

Clausula Decima Nona - CONTROLE DE PONTO - Obrigatoriedade do
usc do controle de frequência do servidor pelo Municipto
Clausula Vigesima - QIJEBRA DE MATERIAL - Nâo se permite a
desconto salarial por quebra de material salvo na hipotese de comprovado a
responsabilidade
Clausula Vigesima Primeira - AUSENCIA SEM REDUcAO DE SALARIO
0 servidor sindicalizado tera direito a se ausentar do trabaiho, sem redução de salario
para votar em dia de eleiçào ou assernbleias do sindicato quando houver coincidéncia corn
o horario de trabalho Tais auséncias nâo excederäo a duas (2) horas

-

Clausu/a Vigésima Segunda - DIRIGENTE SINDICAL - 0 Municipio se
compromete a conceder Iicença corn rernuneraçâo a 01 (urn) servidor quo seja eleito para a
diretoria executiva do sindicato Este tempo näo podera exceder ao periodo do mandato
Obriga-se o Municipio a reconhecer todas as garantias e prerrogativas de dirigente sindical
ao empregado eleito para a função de delegado sindical
- CIa usula Vigesima Terceira - LICENA DO DIRIGENTE SINDICAL
PARA REUNIOES, CONFERENCIAS, CONGRESSOS, SIMPOSIOS E OUTROS - 0
Municipio concedera licença remunerada aos servidores dirigentes sindicais eleitos, quando
no exercicio de seus mandatos para quo participern de reuniôes conferéncias congressos,
simposios e outros eventos de interesse da Entidade Sindical, quando cornunicados corn
antecedencia minima de 03 (trés) dias das datas de realização dos mesmos sendo que tal
Iicença nâo podera ser superior a 5 dias por ano exceto as membros da Diretoria Executiva
que teräo 7 (sete) dias
Clausula Vigesima Quarta - SUBSTITUIcAO SINDICAL - 0 Sindicato
signatãrio da presente poderá atuar como Substituto Processuat dos servidores em
reclamaçâo trabalhista ou Açao de Cumprimento perante a Justiça do Trabaiho para
pleitear a cumprirnento de qualquer direito garantido na legistação e no presente Acordo
Coletivo de Trabaiho
Clausula Vigésima Quinta - TREINAMENTO DOS SERt/IDORES - 0
Municipio devera instruir as servidores atraves de cursos de forrnacão e treinarnento do
relaçOes humanas e da bngada contra incendio segurança e primeiros socorros,
observadas as necessidades e peculiaridades de cada local
Clausula Vigesima Sexta - CARGO EM COMISSAO - Fica garantido
quo a servidor efetivo tera direito a todos as beneficios da sue função original
Clausula Vigésima Setima - DA CONTRIBUIçAO ASSISTENCIAL - Fica
estabelecido desconto assistencial de 2% (dais por cento) mensal de todos as servidores
sindicahzados ern favor do Sindicato signatario da presente ate o dia 10 (dez) do més do
recebimento do salario sobre o salario base 0 pagamento devera ser procedido
diretamente ao Sindicato signatario da presente
Paragrafo Unico - Os servidores municipais autorizaram expressamente
o desconto desta contnbuiçâo conforme Assembleia Geral realizada em 02/08/2017, corn
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ata devidamente registrada no CartOrio de Registro de Docurnentos de Jardinôpolis, corn
publicidade através de edital de convocaçâo publicado na pégina C-2 do jomal TRIBUNA de
Ribeirâo Preto corn circulação em Jardinopolis
Clausula Vigesima Oftava - DA CONTRIBUIçAO SIND!CAL - E devido
a contribuiçao sindical de todos os servidores nos termos dos artigos 578 e seguintes da
CLI, anualmente no valor de urn dia de trabaiho, corn èxcéçâo dos agentes politicos, cargos
em comissäo e aqueles que já tenham descontando em outras ernpresas/ pessoa juridica,
desde tenha autorizado.
Clausula Vigésima Nona - 0 Poder Executivo encaminhará projeto de lei
visando autorizaçâo legislativa para assinatura do presente Acordo Coletivo de Trabalho

ClausulA Trigésima - Vigencia - 0 presente Acordo Coletivo de Trabaiho
terá vigência de 12 (doze) meses, iniciando-se em 01 de Janeiro de 2018 e expirando-se em
31 de Dezembro de 2018, sendo que qualquer cláusula poderá ser aiterada, aqualquer
momento, em havendo acordo entre as partes.

de 2018.

/
JOAO PEREIRA DA SILVA FILl-tO
Presidente
Sindicato dos Funcionários e Servidores
Publicos Municipais de Jardinopolis
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