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01/07/2020

PAUTA DE REIVINDICAÇÕES 2020/2021

CLÁUSULA PRIMEIRA – BENEFICIÁRIOS
São beneficiários do presente Acordo Coletivo de

Trabalho todos os empregados da FUNCAMP, na base
territorial do SEAAC de Campinas e Região, com exce-
ção daqueles vinculados aos Sindicatos dos Emprega-
dos em Estabelecimentos de Serviço de Saúde, que
atuam na área da saúde.

CLÁUSULA SEGUNDA –
VIGÊNCIA E DATA BASE
As cláusulas e condições previstas neste instru-

mento vigorarão pelo período de 02 (dois) anos, a con-
tar de 01 de Agosto de 2020 até 31 de Julho de
2021.

CLÁUSULA TERCEIRA - CORREÇÃO SALARIAL
Em 1º de agosto de 2020, os salários terão reajus-

te, a título de correção salarial, no percentual de 6%
(seis inteiros por cento),

Parágrafo único: Sobre os salários já reajustados
pelo índice previsto nesta cláusula, incidirá reajuste de
2% (dois por cento), a título de aumento real, bem como
para valorização da categoria.

CLÁUSULA QUARTA - PISOS SALARIAIS
Para os empregados abrangidos pelo presente Acor-

do Coletivo de Trabalho, independentemente da idade,
sujeitos a regime de trabalho de tempo integral, ficam
assegurados como pisos salariais os seguintes valores.

Parágrafo Primeiro: Para empregados contrata-
dos e que exerçam as funções de: “Office boy” ou
Mensageiro - CBO 4122-05; Recepcionista - CBO 4221-
05; Faxineiro - CBO 5143-20; Porteiro - CBO 5174-10;
Auxiliar de Serviços Gerais - CBO 5143; Copeira -
CBO 5134-25; Vigia - CBO 5174-10; Entrevistador de
Pesquisas de Campo - CBO 4241-15; Auxiliar da Área
Técnica ou Científica - CBO 3522-05; Atendente de
Negócios - CBO 2532-25; Atendente de Telemarketing -
CBO’s 4223-10 e 4223-15; Jardineiro – CBO 6220-10;
Ajudante de Cozinha CBO 5135-05; Auxiliar de Limpe-
za – CBO 5143-20, o valor mensal será corresponden-
te a R$ 1.600,00 (Mil e Seiscentos Reais);

Parágrafo Segundo: Para as demais funções o
valor mensal corresponde a R$ 1.800,00 (Mil e Oito-
centos Reais).

CLÁUSULA QUINTA - HORAS EXTRAS
As horas extraordinárias serão remuneradas com

os adicionais seguintes, aplicáveis sobre o salário hora
normal:

Parágrafo Primeiro: 60% (sessenta por cento) para
as duas primeiras no dia;

Parágrafo Segundo: 80% (oitenta por cento) nos
casos em que o empregado venha a trabalhar por força
de determinação da empresa em período superior ao
permitido por lei nos moldes do artigo 61 da CLT, ou
seja, para as horas laboradas além de duas horas
extras diárias;

Parágrafo Terceiro: 100% (cem por cento) para as
horas prestadas aos domingos, feriados e dias já com-
pensados.

Parágrafo Quarto: A média das horas extras habi-
tuais refletirá no pagamento das férias, da gratificação
natalina e do descanso semanal remunerado.

CLÁUSULA SEXTA - ADICIONAL
DE PERMANÊNCIA

Por triênio na FUNCAMP, os empregados, enquanto
vinculados ao SEAAC, receberão por mês a importância
correspondente a R$ 75,00 (setenta e cinco reais).

Parágrafo Primeiro: A contagem dos triênios ini-
cia-se a partir de 01/02/81;

Parágrafo Segundo: O adicional será devido a
partir do mês em que for completado o triênio, desde
que isso ocorra até o dia 15 (quinze); se ocorrer após o
dia 15 (quinze), será devido a partir do mês seguinte;

Parágrafo Terceiro: O valor do adicional será igual
para todos, independentemente do salário percebido e
da data em que for completado o triênio, devendo ser
destacado no recibo de pagamento do empregado;

Parágrafo Quarto: Caso a FUNCAMP efetue pa-
gamento sob o mesmo título, com critério mais vantajo-
so para o empregado, fica dispensada do cumprimento
da obrigação prevista no “caput”.

CLÁUSULA SÉTIMA - SALÁRIO DO SUCESSOR
Admitido ou promovido empregado para função de

outro dispensado sem justa causa, será garantido àquele
salário igual ao do empregado de menor salário na
função, sem considerar vantagens pessoais.

CLÁUSULA OITAVA - COMPLEMENTAÇÃO
DO AUXÍLIO PREVIDENCIÁRIO
Ao empregado que conte, pelo menos, 18 (dezoito)

meses de tempo de serviço na FUNCAMP e que esteja
recebendo auxílio-doença ou auxílio doença-acidentário
da Previdência Social, será paga, uma importância
equivalente a 90% (noventa por cento) da diferença
entre o seu salário e o valor daquele auxílio, obedecen-
do às seguintes regras:

Parágrafo Primeiro: O complemento será devido
somente entre o 16º (décimo sexto) e o 180º (centési-
mo octogésimo) dias de afastamento;

Parágrafo Segundo: Terá como limite máximo a
importância de R$ 2.900,00  (dois mil e novecentos reais).

Parágrafo Terceiro: O complemento será devido
apenas uma vez em cada ano contratual.

CLÁUSULA NONA - VALE QUINZENAL
A FUNCAMP adiantará, quinzenal e automatica-

mente, 40% (quarenta por cento) do salário mensal do
empregado.

Parágrafo Primeiro: Na hipótese do empregado
não pretender receber o adiantamento previsto no
“caput”, deverá manifestar sua vontade por escrito ao
Departamento de Recursos Humanos da Funcamp;

Parágrafo Segundo: Somente através de pedido
expresso do empregado e com a concordância da
Funcamp poderá fornecer adiantamentos em espécie,
ou através de convênios, tais como supermercados,
cooperativas etc., poderá considerar as importâncias
por ela assim despendidas como adiantamentos, dedu-
zindo seus valores da percentagem prevista no “caput”.

CLÁUSULA DÉCIMA - GRATIFICAÇÃO
POR APOSENTADORIA
O empregado que conte, no mínimo, 08 (oito) anos

de tempo de serviço na Funcamp receberá, por oca-
sião de sua aposentadoria, uma gratificação de valor
correspondente a 150% (cento e cinquenta por cento)
de seu salário desde que, o empregado comunique sua
aposentadoria à Funcamp no prazo máximo de 90 (no-
venta) dias do deferimento.

Parágrafo Único: A Funcamp efetuará o paga-
mento da gratificação na folha de pagamento de salário
do mês subsequente ao comunicado do empregado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
- ESTABILIDADE PROVISÓRIA DA GESTANTE
À empregada gestante é assegurada estabilidade

provisória, salvo se der causa à rescisão por justo
motivo de seu contrato de trabalho, desde o início da
gestação até 05 (cinco) meses após o parto.

Parágrafo Primeiro: Na ocorrência de aborto, go-
zará a empregada de estabilidade provisória de 30 (trin-
ta) dias, contados a partir da data do fato;

Parágrafo Segundo: Considerando parto o nasci-
mento ocorrido a partir da 23ª (vigésima terceira) sema-
na de gestação, inclusive natimorto, conforme prevê o
INSS, será garantida à empregada gestante a estabili-
dade prevista no “caput”.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ESTABILIDA-
DE AO AFASTADO PELA PREVIDÊNCIA

Ao empregado afastado pela Previdência Social por
motivo de auxílio-doença fica assegurada estabilidade
provisória, salvo se contratado a título experimental ou
se der causa à rescisão por justo motivo de seu contra-
to de trabalho, pelo período em que ficou sob custódia
da Previdência Social, limitado ao máximo de 60 (ses-
senta) dias, contados da alta médica.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
- ESTABILIDADE PRÉ-APOSENTADORIA
Ao empregado que conte, no mínimo, 05 (cinco)

anos de tempo de serviço na FUNCAMP, e que se
encontre dentro do prazo inferior a 01 (um) ano para
completar o período exigido pela Previdência Social
para requerer aposentadoria por tempo de serviço ou
por idade, fica assegurada estabilidade provisória por
esse período.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
- REEMBOLSO CRECHE
Caso a FUNCAMP não disponibilize creche, deve-

rá reembolsar para todos os funcionários, (pais e mães)
para cada filho (a), até que sejam completados 6 (seis)
anos de idade, a importância mensal de até R$ 550,00
(quinhentos e cinquenta reais), condicionado o reem-
bolso à comprovação das despesas com o internamento
em creches ou instituições análogas de sua livre esco-
lha.

Parágrafo Primeiro: Para efeito de comprovação
das despesas, a FUNCAMP poderá aceitar recibos de
pagamento fornecidos em papel timbrado por creches
ou instituições análogas, bem como RPA’s ou recibo do
eSocial;

Parágrafo Segundo: A comprovação prevista no
parágrafo primeiro deverá ser apresentada à FUNCAMP
até o dia 20 de cada mês, para ressarcimento até o 4º
dia útil do mês subsequente, sendo vedada a hipótese
de ressarcimento retroativo.

Parágrafo Terceiro:  O reembolso previsto no
“caput” também ocorrerá na hipótese de suspensão
das atividades das creches disponibil izadas pela
FUNCAMP, em decorrência de férias ou outro motivo,
estando condicionado, da mesma forma, à comprova-
ção das despesas com o internamento em creches ou
instituições análogas de livre escolha dos (as) empre-
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gados (as), sempre respeitando-se o limite de idade de
até 06 anos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA -
INDENIZAÇÃO POR DISPENSA
Ao empregado com mais de 45 (quarenta e cinco)

anos de idade e que conte mais de 05 (cinco) anos de
tempo de serviço na Fundação, se dispensado sem
justa causa, será paga uma indenização corresponden-
te a 100% (cem por cento) de seu salário, a ser satisfei-
ta juntamente com as demais verbas rescisórias.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - INÍCIO
E GOZO DE FÉRIAS
De conformidade com o art.134 da CLT, parágrafo

3º, é vedado o início das férias no período de 02 (dois)
dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal
remunerado, serão concedidas, respeitando-se sem-
pre os preceitos contidos nos arts.129 e seguintes da
CLT, com a redação dada pelo Decreto Lei 1.535, de 15
de abril de 1977, e art.134 da CLT, com as alterações
promovidas pela Lei 13.467, de 13/07/2017, o início
das férias, individuais ou coletivas, deverá sempre
coincidir com o dia de trabalho do empregado.

Parágrafo Primeiro: Comunicado ao empregado
o período do gozo de férias individuais ou coletivas, a
FUNCAMP somente poderá cancelar ou modificar tal
período até 30 (trinta) dias antes da data prevista para
início. Passado este prazo, o cancelamento ou modifi-
cação somente poderão ocorrer em caso de necessi-
dade imperiosa e, ainda assim, mediante o ressarci-
mento, ao empregado, dos eventuais prejuízos finan-
ceiros por ele comprovados.

Parágrafo Segundo: Os empregados que se de-
mitirem antes de completar 12 (doze) meses de servi-
ço farão jus ao recebimento de férias proporcionais à
razão de 1/12 (um doze avos) por mês ou fração igual
ou superior a 15 (quinze) dias, acrescidos do terço
constitucional.

Parágrafo Terceiro: No caso de férias individuais
ou coletivas em final de ano, não poderão ser incluídos
na contagem de férias os dias 25 de dezembro e 1º de
janeiro.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA -
FICHA FINANCEIRA
A FUNCAMP deverá preencher e entregar os ates-

tados de afastamento e salários (AAS) e as relações de
salários de contribuições (RSC), nos seguintes prazos
máximos:

Parágrafo Primeiro: Para fins de auxílio-doença:
05 (cinco) dias.

Parágrafo Segundo: Para fins de aposentadoria:
15 (quinze) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - ATESTADOS
MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DO SINDICATO
Os atestados médicos e odontológicos fornecidos

pelos médicos do SUS, profissionais ou convênios do
Sindicato ou do empregador serão aceitos para justifi-
cativa e abono de faltas ou atrasos ao serviço.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA -
UNIFORMES E ROUPAS PROFISSIONAIS
Quando exigidos ou necessários, os uniformes ou

roupas profissionais serão fornecidos gratuitamente aos
empregados, sendo repostos sempre que necessário.

CLÁUSULA VIGÉSIMA -
EMPREGADO ESTUDANTE
Ao empregado estudante, menor de 18 (dezoito)

anos, sujeito ao regime de trabalho de tempo integral,
será permitida a saída antecipada de 2h00 (duas horas)
ao final do expediente, em dias de provas escolares,
condicionada à prévia comunicação à Fundação e pos-
terior comprovação por atestado fornecido pela institui-
ção de ensino.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - COMPRO-
VANTES DE PAGAMENTOS E CONTRATOS

A FUNCAMP deverá fornecer aos seus emprega-
dos comprovantes dos pagamentos que lhes façam,
contendo sua identificação e a do empregado, das par-
celas pagas e dos descontos efetuados, bem como a
parcela relativa ao FGTS, além de cópia do contrato de

trabalho, mesmo de experiência, quando houver.
Parágrafo Primeiro: Os comprovantes de paga-

mentos (holerites), contendo a identificação das verbas
pagas e dos descontos efetuados, serão disponibilizados
por meio eletrônico, sendo que o acesso aos mesmos
se dará via rede mundial de computadores (internet),
através do acesso ao sítio da FUNCAMP.

Parágrafo Segundo: A FUNCAMP disponibilizará
aos seus empregados, para fins de consulta, terminais
de acesso aos comprovantes de pagamentos
(holerites).

Parágrafo Terceiro: Fica assegurado aos empre-
gados da FUNCAMP o recebimento dos comprovantes
de pagamentos (holerites) por meio de “documento físi-
co” (papel). Tal recebimento ficará condicionado ao
preenchimento e entrega, no Departamento de Recur-
sos Humanos, de formulário/requisição a ser
disponibilizado pela própria FUNCAMP.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA -
AVISO DE DISPENSA
A dispensa de empregado deverá ser participada

por escrito, qualquer que seja o motivo, sob pena de
gerar presunção absoluta de dispensa imotivada.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA -
CARTA DE REFERÊNCIA
A FUNCAMP, mediante solicitação, na hipótese de

desligamento de empregado sem justa causa, ou no
caso de desligamento por iniciativa do empregado,
entregará carta de referência no ato da homologação.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA -
VALE TRANSPORTE
Em cumprimento às disposições da Lei nº. 7.418,

de 16 de dezembro de 1985, com a redação alterada
pela Lei nº. 7.619, de 30 de setembro de 1987, regula-
mentada pelo Decreto nº. 95.247, de 16 de novembro
de 1987, fica estabelecido que, a critério da FUNCAMP,
a concessão aos empregados do valor correspondente
ao Vale Transporte poderá ser feita através do paga-
mento quinzenal antecipado em dinheiro, até o último
dia útil da quinzena anterior àquela a que os vales se
referirem. Nesse caso fica estabelecido o limite máxi-
mo de 2,5% (dois e meio por cento) de descontos nos
salários dos empregados à título de Vale Transporte.
Na hipótese de elevação de tarifas, a FUNCAMP obri-
ga-se a complementar a diferença por ocasião do paga-
mento seguinte.

Parágrafo Primeiro: Caso a Funcamp opte pelo
fornecimento do Vale Transporte através de passes
fornecidos pelas empresas concessionárias, permane-
cerá o limite de desconto em 6% (seis por cento).

Parágrafo Segundo: Respeitadas as condições
constantes desta cláusula, o fornecimento do vale trans-
porte não terá natureza salarial e nem integrará a remu-
neração do empregado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA -
AUXÍLIO FUNERAL
Ocorrendo falecimento de empregado, ainda que o

vínculo empregatício esteja suspenso ou interrompido,
a FUNCAMP concederá a seus dependentes
previdenciários ou, na falta destes, a seus herdeiros,
indenização correspondente a 100% (cem por cento)
do seu salário mensal vigente à época do óbito.

Parágrafo Primeiro: Falecendo cônjuge ou filho
do empregado, desde que estes sejam
comprovadamente dependentes econômicos do mes-
mo, a Funcamp pagará a este último a indenização
prevista no “caput”.

Parágrafo Segundo: A indenização não será de-
vida se a FUNCAMP mantiver contrato de seguro de
vida em favor do empregado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA -
CARTEIRA DE TRABALHO
A CTPS recebida para anotação deverá ser devol-

vida ao empregado no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA -
ADICIONAL NOTURNO
O trabalho noturno, compreendido exclusivamente

das 22h00 às 05h00, será remunerado com adicional
de 30% (trinta por cento) em relação ao trabalho diurno,
sem prejuízo da redução horária estabelecida em lei.

Parágrafo único: A média do adicional noturno
refletirá no pagamento das férias, da gratificação natali-
na e do descanso semanal remunerado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA -
PAGAMENTO ATRAVÉS DE BANCOS
Sempre que os salários forem pagos através de

bancos, será assegurado aos empregados intervalo
remunerado durante sua jornada de trabalho para per-
mitir o recebimento. O empregado terá, igualmente, tempo
livre remunerado suficiente para o recebimento do PIS,
benefícios previdenciários e levantamento de FGTS.

Parágrafo Único:  O intervalo mencionado no
“caput” não poderá coincidir com aquele destinado a
repouso e alimentação.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA -
AVISO PRÉVIO ESPECIAL
Aos empregados que contarem, no mínimo, 40 (qua-

renta) anos de idade e mais de 05 (cinco) anos de
tempo de serviço na FUNCAMP, fica assegurado, além
do prazo legal, mais 02 (dois) dias de aviso prévio por
ano trabalhado na FUNCAMP, sem prejuízo da lei
nº12.506/2011.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - LICENÇA
MATERNIDADE PARA MÃE ADOTANTE
De acordo com a Lei 12.010/2009, em atendimento

ao preceito constitucional, a FUNCAMP concederá li-
cença maternidade à mãe adotante ou àquela que obti-
ver guarda judicial para fins de adoção de criança, de
180 (cento e oitenta) dias, independente da idade da
criança.

Parágrafo Único: A licença maternidade só será
concedida mediante apresentação do termo judicial de
guarda à adotante ou guardiã.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA -
EMPREGADO SEM REGISTRO
Nos termos da lei, todo e qualquer empregado de-

verá ser registrado a partir do 1º (primeiro) dia no em-
prego, sob pena de a FUNCAMP pagar ao empregado
uma multa em valor equivalente a 1/30 (um trinta avos)
de seu próprio salário por dia sem registro, limitada a
um salário mensal e demais implicações legais.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA -
AUSÊNCIAS LEGAIS
Os empregados poderão se ausentar do serviço,

sem prejuízo de seus salários e sem necessidade de
compensação, nos seguintes casos:

Parágrafo Primeiro: Até 05 (cinco) dias corridos,
em caso de falecimento de cônjuge, ascendente, des-
cendente, irmãos ou pessoa que declaradamente viva
sob sua dependência econômica.

Parágrafo Segundo: Até 03 (três) dias úteis con-
secutivos, em virtude de casamento.

Parágrafo Terceiro: Por 24 (vinte e quatro) horas
por semestre, a fim de acompanhar a esposa grávida
ao médico, levar filho menor ou pais idosos ao médico,
condicionada a falta à comprovação através de com-
petente atestado médico, ou, sem limite de idade, se o
filho for portador de necessidades especiais.

Parágrafo Quarto: Para fins de especificação da
regra contida no parágrafo terceiro, entende-se por se-
mestre o período de 01/08/2020 a 31/01/2021, bem
como o período de 01/02/2021 a 31/07/2021.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA -
COMPENSAÇÃO DE HORÁRIO DE TRABALHO
A compensação da duração diária do trabalho, obe-

decidos aos preceitos legais e ressalvada a situação
dos menores, fica autorizada, atendidas as seguintes
regras:

Parágrafo Primeiro: Manifestação de vontade por
escrito, por parte do empregado, em instrumento indivi-
dual ou plúrimo, do qual conste:

• o horário normal e o compensável;
• o dia ou dias a serem compensados
Parágrafo Segundo: Não estarão sujeitas a acrés-

cimo salarial as horas acrescidas em um ou mais dias
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da semana, com correspondente redução em um ou
outro dia, sem que seja excedido o horário contratual
contado em período de 30 (trinta) dias a partir da ocor-
rência; as horas trabalhadas excedentes desse horá-
rio, limitadas à 2 horas diárias, ficarão sujeitas aos
adicionais previstos na cláusula específica desta nor-
ma coletiva acerca das horas extras e seus adicionais.

Parágrafo Terceiro: A FUNCAMP poderá com-
pensar os “dias-pontes” entre feriados e domingos, no
máximo, 2h00 (duas horas) diárias.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA -
MULTA DO FGTS
Fica garantida a multa prevista no parágrafo 1º, do

artigo 18, da Lei nº. 8.036/90, sobre a totalidade dos
depósitos do FGTS realizados pela FUNCAMP, aos
empregados imotivadamente dispensados do serviço
após sua aposentadoria perante a Previdência Social,
desde que tenham permanecido trabalhando para a
Fundação.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA –
VALE ALIMENTAÇÃO
A FUNCAMP fornecerá aos seus empregados, até

o último dia útil do mês imediatamente anterior àquele
ao qual se refere o benefício, o valor de R$360,00
(trezentos e sessenta reais) mensal a título de Vale-
Alimentação, inclusive no período de férias.

Parágrafo Primeiro: Os empregados que se afas-
tarem por auxílio-doença e aposentadoria por invalidez
temporária perderão o direito ao Vale Alimentação após
03 (três) meses a contar do início do afastamento.

Parágrafo Segundo: Nos casos de afastamentos
decorrentes de auxílio-doença por acidente de trabalho e
licença maternidade será mantido o fornecimento do Vale-
Alimentação durante todo o período de afastamento.

Parágrafo Terceiro: Respeitadas as disposições
constantes desta cláusula, o fornecimento do benefício
vale-alimentação não terá natureza salarial e nem inte-
grará a remuneração do empregado.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA -
AUXÍLIO REFEIÇÃO
A FUNCAMP fornecerá, mensalmente, auxílio re-

feição com valor facial unitário de R$ 40,00 (quarenta
reais), na razão de 22 (vinte e duas) unidades ao mês
ou R$880,00 (oitocentos e oitenta reais) mensal, inclu-
sive nas férias, observados, neste último caso, os dias
em que o empregado trabalharia, caso não estivesse
em férias.

Parágrafo Primeiro: O auxílio será fornecido até o
último dia útil do mês imediatamente anterior àquele ao
qual se refere o benefício, compensando-se no mês
subsequente as eventuais interrupções e suspensões do
contrato de trabalho, incluindo somente as faltas
injustificadas, havidas no mês de incidência do benefício;

Parágrafo Segundo: O empregado poderá optar
em receber a refeição disponibilizada diretamente pela
FUNCAMP.

Parágrafo Terceiro: O empregado que optar em
receber a refeição disponibilizada pela FUNCAMP não
fará jus ao auxílio refeição previsto no “caput”. A opção
deverá ser feita mediante preenchimento e entrega no
Departamento de Recursos Humanos de formulário/re-
quisição a ser fornecido pela FUNCAMP.

Parágrafo Quarto: O empregado poderá optar por
converter o auxílio refeição em vale-alimentação sem
prejuízo de valor.

Parágrafo Quinto: Respeitadas as disposições
constantes desta cláusula, o fornecimento do benefício
auxílio-refeição não terá natureza salarial e nem inte-
grará a remuneração do empregado.

Parágrafo Sexto: O pagamento do benefício previs-
to no “caput” não isenta a FUNCAMP de cumprir com o
disposto na cláusula 35ª – VALE ALIMENTAÇÃO.

Parágrafo Sétimo: Na hipótese de ocorrer des-
contos a FUNCAMP compromete-se a enviar no holerite
competente discriminação dos dias correspondentes
aos valores descontados;

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA –
JORNADAS DE TRABALHO

Ficam estabelecidas as seguintes jornadas de tra-
balho:

• Carga horária de 06 horas diárias;
• Carga horária de 08 horas diárias;
• Escala de trabalho 12x36 (doze horas de trabalho

por trinta e seis horas de descanso), especialmente
para os empregados que se ativam nas atividades de
vigia, manutenção, alimentação, assistência à saúde,
à população e à comunidade universitária, portaria e
demais atividades cuja adoção de tal escala seja im-
prescindível para o desenvolvimento dos trabalhos a
elas inerentes.

• Caberá à Funcamp estabelecer as jornadas de
trabalho dos seus empregados, de acordo com as suas
necessidades, respeitando-se os limites previstos na
legislação e as disposições da presente cláusula 37ª.

• Em relação aos empregados que cumprem escala
de trabalho 12X36, considerar-se-á para fins de delimi-
tação do “trabalho em feriado” apenas as horas laboradas
entre 0h00 e 23h59 do dia efetivo de feriado.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - HOMOLOGA-
ÇÕES DAS RESCISÕES CONTRATUAIS

As homologações  de rescisões de contratos de
trabalho com prazo superior a 1 (hum) ano deverão ser
realizadas no prazo máximo de até 30 (trinta) dias cor-
ridos, sob pena de pagamento pela FUNCAMP em
favor do empregado de multa equivalente ao valor do
seu último salário contratual, sem prejuízo dos prazos e
penalidades previstos no art. 477 da CLT para o paga-
mento dos valores líquidos.

Parágrafo Primeiro: O prazo de 30 (trinta) dias
corridos previsto no “caput” será contado da seguinte
forma:

a) sendo o aviso prévio trabalhado, a partir do ven-
cimento do prazo previsto no parágrafo 6º, letra “a” do
art. 477 da CLT;

b) sendo o aviso prévio indenizado, a partir do
vencimento do prazo previsto no parágrafo 6º, letra “b”
do art. 477 da CLT;

Parágrafo Segundo: A multa prevista no “caput”
não será devida se o atraso da homologação se der por
uma das seguintes razões:

a) atraso na entrega pela Caixa Econômica Federal
do extrato do FGTS, solicitado em tempo hábil e devi-
damente comprovado;

b) estando o empregador ou o seu representante
presente no ato da homologação, tendo o empregador
comprovado que avisou o empregado sobre a data e
horário da homologação, tendo sido considerados cor-
retos os cálculos pelo Sindicato Profissional e o empre-
gado não comparecer na data e horário previstos para
a homologação.  Neste caso, o Sindicato Profissional
deverá entregar ao empregador uma declaração com-
provando a situação.

c) Por culpa exclusiva do empregado;
d) Por demora no agendamento da homologação

pelo Sindicato Profissional, desde que o pedido, acom-
panhado de todos os documentos necessários previs-
tos no parágrafo seguinte tenha sido efetuado com pelo
menos 10 (dez) dias antes do vencimento do prazo.

Parágrafo Terceiro: O Sindicato Profissional so-
mente poderá exigir da empresa os seguintes docu-
mentos para homologação de rescisão de emprega-
dos: 1- Termo de rescisão contratual (5 vias); 2- For-
mulário do Seguro Desemprego; 3- Carteira de Traba-
lho e Previdência Social atualizada (apenas na data da
homologação); 4- Cópia do livro ou ficha do registro do
empregado atualizada; 5- GRRF (multa 50%) devida-
mente depositada (apenas no ato da homologação); 6-
Demonstrativo de recolhimento FGTS rescisório; 7-
Extrato analítico recente e atualizado do FGTS; 8- Dois
últimos recolhimentos do FGTS da empresa; 9- Carta
de preposto, procuração ou contrato social; 10- 02 (duas)
vias do aviso prévio; 11- Exame médico demissional
(apenas no ato da homologação); 12- “Print” da chave
de identificação da conectividade social; 13- Pagamen-
to em dinheiro, depósito bancário à vista, transferência
eletrônica disponível  ou cheque administrativo;

Parágrafo Quarto: A Funcamp fica obrigada a re-
embolsar aos empregados as despesas por estes fei-
tas com refeição e transporte, quando a homologação
ou quitação da rescisão contratual se realizar em muni-
cípio distinto daquele da contratação ou da prestação
dos serviços.

Parágrafo Quinto: A recepção dos documentos
necessários à homologação e a designação da data do
agendamento da homologação será feita sempre medi-
ante recibo ou protocolo emitido pelo Sindicato dos
Empregados.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA -
APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL
Para a realização de cursos que venham a contri-

buir para seu desenvolvimento profissional e, ao mes-
mo tempo, também seja de interesse da FUNCAMP, os
empregados poderão se ausentar do serviço por até 18
(dezoito) horas anuais, que serão consideradas, para
todos os efeitos, como horas efetivas de trabalho.

Parágrafo Único: A utilização das horas previstas
no “caput” depende de prévia e expressa autorização
da FUNCAMP e posterior comprovação da frequência
do empregado.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA -
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DO
SINDICATO PROFISSIONAL
Aprovada na Assembleia Geral Extraordinária reali-

zada no dia 18 de dezembro de 2019, nos termos do
art. 513, letra “e”, da CLT, PN 21 TRT/2ª Região e
Acórdãos do Supremo Tribunal Federal - Processo nº
RE 337.718-SP (DJ. de 28/08/2002) e Processo nº RE
189-960-SP (DJ. de 10/08/01) cuja EMENTA assim se
transcreve: “CONTRIBUIÇÃO-CONVENÇÃO-COLETI-
VA. A contribuição prevista em Convenção Coletiva de
Trabalho, fruto do disposto no art. 513, alínea “e”, da
CLT, é devida por todos os integrantes da categoria
profissional, não se confundindo com aquela versada
na primeira parte do inciso IV, do art. 8º da Carta da
República”, obriga-se a FUNCAMP a promover o des-
conto estabelecido na Assembleia Geral dos Trabalha-
dores no percentual de 12% (doze por cento) sobre os
salários, de todos os seus EMPREGADOS, associa-
dos ou não. O limite de desconto não poderá ultrapas-
sar o valor de R$ 60,00 (sessenta reais) por emprega-
do e por mês de desconto.

Parágrafo Primeiro: O desconto será efetuado em
04 (quatro) parcelas iguais, sendo 3% (três por cento)
nos salários dos meses de setembro/2020, novembro/
2020, janeiro/2021 e junho/2021, com recolhimento até
o 5º (quinto) dia útil dos meses subsequentes ao des-
conto;

Parágrafo Segundo: Para os empregados contra-
tados após os meses mencionados ficam obrigados a
efetuarem o pagamento no primeiro mês de desconto
da referida contribuição, juntamente com os demais
trabalhadores;

Parágrafo Terceiro: Fica assegurado o direito à
oposição, a qualquer tempo, para os empregados não
associados do SEAAC DE CAMPINAS E REGIÃO, atra-
vés de manifestação escrita e individualizada a ser
entregue na sede do sindicato, exceto para os trabalha-
dores que se ativem nos seguintes municípios: Águas
de Lindóia, Amparo, Artur Nogueira, Cosmópolis, Elias
Fausto, Engenheiro Coelho, Estiva Gerbi, Holambra,
Itapira, Lindóia, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Monte Alegre
do Sul, Monte Mor, Pedreira, Santo Antônio de Posse,
Serra Negra e Socorro, aos quais será admitido o envio
postal, até que tais municípios passem a contar com
subsede da entidade;

Parágrafo Quarto: O recolhimento deverá ser feito
através de guia fornecida pelo sindicato profissional da
categoria. A Funcamp deverá remeter ao sindicato a
cópia da guia, juntamente com a relação de emprega-
dos, no prazo máximo de 20 (vinte) dias após o reco-
lhimento;

Parágrafo Quinto: Na hipótese do não recolhi-
mento ou efetuado fora do prazo, fica estabelecido que
deva ser acrescido da multa de 10% (dez por cento)
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nos 30 (trinta) primeiros dias, com adicional de 2%
(dois por cento) por mês subsequente de atraso, além
de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e
correção monetária.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - ES-
TABILIDADE APÓS O RETORNO DAS FÉRIAS

Fica assegurado a todos os empregados, estabili-
dade provisória no emprego após o retorno de suas
férias, por igual prazo dos dias de descanso.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA -
EXAMES VESTIBULARES
Para a prestação de exames vestibulares para o

ingresso em curso profissionalizante de segundo grau
ou grau superior, o empregado poderá se ausentar pelo
tempo que se fizer necessário, desde que posterior-
mente comprovado, nos termos do artigo 473, Inciso
VII da CLT.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA -
PONTO ELETRÔNICO
Com base no disposto no artigo 1º da Portaria MTE

de nº. 373/11, para a empregadora obrigada na adoção
do Registro Eletrônico do Ponto - SREP, instituído pela
Portaria MTE de nº. 1.510/09 fica facultada a substitui-
ção da impressão do comprovante do empregado pelo
relatório mensal de marcação de ponto, devendo, obri-
gatoriamente, ser entregue uma cópia ao empregado e
a outra cópia impressa ficará com a empregadora após
conferência e assinatura do empregado.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA -
PAGAMENTO DOS SALÁRIOS
Os pagamentos de salários, horas extras, gratifica-

ções e comissões, deverão ser efetuados até o 4º
(quarto) dia útil do mês subsequente ao vencido, sob
pena de multa diária, equivalente a 1/30 (um trinta avos)
do valor devido em favor do empregado, mantendo as
condições mais favoráveis eventualmente praticadas
pela FUNCAMP.

Parágrafo único: Para a contagem dos dias, ex-
clusivamente para fins de pagamento de salário, consi-
deram-se como dia útil os sábados.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA -
ABONO DE FALTAS PARA TRATAMENTO
MÉDICO DOS FILHOS
O empregado, pai ou mãe, poderá faltar ao serviço

por tempo não superior a 15 (quinze) dias, no período
de 01 (um) ano (agosto de 2020 a julho de 2021, para
acompanhar e cuidar de filho de até 12 (doze) anos,
nas hipóteses de internação hospitalar e demais trata-
mentos médicos.

Parágrafo Primeiro: O abono de faltas estará con-
dicionado, em qualquer hipótese, à entrega de atestado
médico pelo empregado à empregadora.

Parágrafo Segundo: Em caso de afastamento para
tratamento médico de filho, deverá o empregado entre-
gar à empregadora solicitação médica apta a compro-
var a indispensabilidade de tal afastamento.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA - RECO-
NHECIMENTO DOS DIREITOS PARA OS EMPRE-
GADOS EM UNIÃO HOMOAFETIVA

Fica assegurada aos empregados em união
homoafetiva a garantia de todos os direitos previstos no
presente instrumento, de forma a facilitar o resguardo
dos interesses de seus companheiros (as) e depen-
dentes habilitados perante a Previdência Social.

Parágrafo Único: O reconhecimento da relação
homoafetiva estável dar-se-á com o atendimento a iguais
requisitos observados pela Previdência Social, conso-
ante disciplinam o artigo 52 parágrafo 4º da Instrução
Normativa INSS/DC nº 20/07 de 11/10/2007, e a Instru-
ção Normativa INSS/DC nº 24 de 07/06/2000, e altera-
ções posteriores.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA –
AUXÍLIO AO FILHO ESPECIAL
O Auxílio-Filho Especial será concedido, mensal-

mente, ao empregado com filho biológico ou legalmente
adotado, sob guarda ou tutela, portador de necessida-
des especiais que, em função de suas condições, ne-
cessite de  atendimento adequado em seus diferentes

aspectos.
Parágrafo Primeiro: Portador de necessidades

especiais é aquele que, em função de disfunção ou
ausência total ou parcial de sua estrutura fisiológica,
anatômica ou psíquica, de natureza hereditária, congê-
nita ou adquirida, esteja impedido de desenvolver ple-
namente as atividades da vida diária, do estudo ou do
trabalho.

Parágrafo Segundo: O auxílio previsto no “caput”
terá valor mensal de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta
reais).

Parágrafo Terceiro: O benefício não poderá ser
cumulativo quando ambos os cônjuges forem empre-
gados da Funcamp.

Parágrafo Quarto: O Auxílio ao Filho Especial será
concedido de acordo com as disposições contidas na
Resolução Funcamp nº 03, de 21/10/2013, disponível
no sítio da Fundação.

Parágrafo Quinto: O fornecimento do benefício
“Auxílio ao Filho Especial” não terá natureza salarial e
não integrará a remuneração do empregado.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA –
JORNADA DO DIGITADOR
Ao empregado que exerça exclusivamente a fun-

ção de digitador, fica assegurada jornada diária de tra-
balho não excedente a 6h00 (seis horas), sendo que
destas, apenas 5h00 (cinco horas) no trabalho de entra-
da de dados.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA – ABONO
DE AUSÊNCIA DE DIRIGENTES SINDICAIS

Os dirigentes sindicais eleitos, independentemente
dos cargos e desde que não estejam afastados de suas
funções na Funcamp, poderão ausentar-se do serviço,
sem prejuízo de remuneração, por até 8h00 (oito horas)
por semestre civil, desde que avisada à empregadora,
por escrito, pelo sindicato, com antecedência mínima
de 5 (cinco) dias, para participarem de reuniões, en-
contros, congressos, negociações coletivas e outras
atividades sindicais.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA –
LICENÇA MATERNIDADE
A FUNCAMP concederá licença maternidade de

180 (cento e oitenta) dias, sendo os últimos 60 (sessen-
ta) dias custeados pela Fundação, na forma da lei.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA –
CLÁUSULA PENAL
Pelo não cumprimento do presente acordo coletivo

de trabalho, a FUNCAMP pagará multa correspondente
a 5% (cinco por cento) do maior piso salarial vigente,
em favor da parte prejudicada, exceção feita às cláusu-
las que estabelecem penalidades especiais.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA -
DIVULGAÇÃO DO ACORDO
A FUNCAMP afixará em quadro de avisos, em

local bem visível aos empregados, cópia do presente
acordo coletivo de trabalho, mantendo-o pelo período
mínimo de 60 (sessenta) dias, a contar do seu registro.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA -
SEGURO DE VIDA
A Funcamp manterá seguro de vida e acidentes

pessoais em favor de seus empregados, e na renova-
ção do contrato de seguro, com valor de indenização
igual a, pelo menos, R$ 17.000,00 (dezessete mil re-
ais), em caso de morte ou invalidez total permanente.

Parágrafo Primeiro: A eventual coparticipação do
empregado no pagamento do prêmio do seguro não
poderá exceder a 50% (cinquenta por cento) do valor
deste e somente poderá ser adotada mediante prévia e
expressa autorização do empregado.

Parágrafo Segundo: A Funcamp ficará dispensa-
da da obrigatoriedade da contratação do seguro, relati-
vamente, aos empregados que não autorizem o des-
conto previsto no parágrafo primeiro;

Parágrafo Terceiro: O empregador ficará igualmente
dispensado da contratação do seguro de vida previsto
no “caput,” relativamente, aos empregados cuja cober-
tura for recusada por, no mínimo, 03 (três) segurado-
ras, devendo, neste caso, ser firmado acordo que cu-

bra os sinistros mencionados no “caput” apenas em
decorrência de acidente;

Parágrafo Quarto: Ficam mantidas as condições
mais favoráveis aos empregados eventualmente exis-
tentes no âmbito da Funcamp.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUARTA - ES-
TABILIDADE DO ALISTADO NO SERVIÇO MILITAR

Ao empregado em idade de prestação de serviço
militar, desde que conte no mínimo 12 (doze) meses de
tempo de serviço na Funcamp, fica assegurada estabi-
lidade provisória, desde o alistamento até 30 (trinta)
dias após o término do compromisso.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUINTA -
AVISO PRÉVIO PROPORCIONAL
Na forma estabelecida na Lei nº12.506/2011, os

empregados terão direito a 30 (trinta) dias de aviso
prévio até um ano de serviço na Funcamp, sendo
acrescidos 03 (três) dias por ano de serviço prestado
na Funcamp, até o máximo de 60 (sessenta) dias,
perfazendo um total de até 90 (noventa) dias:

Parágrafo Primeiro: O acréscimo de 03 (três) dias
por ano de serviço prestado na Funcamp previsto no
“caput” da presente cláusula não se aplica a pedido de
demissão, que será sempre de 30 (trinta) dias, inde-
pendentemente do tempo de serviço na Funcamp,
mantendo os termos estabelecidos no art. 487 da CLT;

Parágrafo Segundo: Se a Funcamp não conceder
em sua totalidade o aviso prévio indenizado, quando
da demissão imotivada do empregado, fica obrigada a
aplicar o disposto no art. 488 da CLT, no máximo por 30
(trinta) dias, independentemente do tempo de serviço
na Funcamp, isto é os dias excedentes de aviso pré-
vio proporcional além de 30 (trinta) dias serão sempre
indenizados.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEXTA -
FORNECIMENTO DE CAT
A Funcamp deverá, na forma prevista em lei, forne-

cer prontamente o CAT - Comunicado de Acidente de
Trabalho, nas situações em que o mesmo for exigível.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA
SÉTIMA - IGUALDADE SALARIAL
A Funcamp deverá assegurar a igualdade de trata-

mento salarial, independentemente de discriminação em
razão do sexo, raça, idade, nacionalidade, estado civil
ou opção sexual.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA OITAVA -
PROMOÇÕES
Toda promoção será acompanhada de um aumento

efetivo do salário percebido na função anterior, não
compensável em reajustamento.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA NONA - ESTA-
BILIDADE E ASSISTÊNCIA À MULHER EM SITUA-
ÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR

À empregada que estiver inclusa no cadastro de
programas assistenciais do governo Federal, Estadual
ou Municipal, em decorrência de situação de violência
doméstica e familiar, será assegurado a manutenção
do vínculo empregatício quando necessário o afasta-
mento do local de trabalho, na forma de interrupção do
contrato, sem remuneração, por até 06 (seis) meses,
sem prejuízo dos demais direitos consagrados no art.
9º, parágrafo 2º, Incisos I e II da Lei nº 11.340 de 07/08/
2006.

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA –
SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA
Durante a substituição não eventual, o empregado

substituto perceberá salário igual ao do substituído,
excluída as vantagens pessoais, desde que as ativida-
des desempenhadas sejam as mesmas.

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA –
DAS TROCAS DE PLANTÃO EM ESCALA
NOTURNA (ÁREA DA SAÚDE)
O enfermeiro, o auxiliar de enfermagem, o técnico

de enfermagem e qualquer outro empregado que se
ative na área da saúde em escala 12x36, no período
noturno, caso seja de seu interesse, poderá trocar seus
plantões, no limite de 2 (duas) trocas mensais, desde
que haja concordância prévia da chefia imediata.
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Parágrafo Primeiro: Em havendo a troca de plan-
tões noturnos, nos limites estipulados no caput, para
atender a preferência de folga do empregado, o regime
de compensação poderá ser alterado para 12 (doze)
horas de trabalho por 12 (doze) horas de descanso,
sempre observando o limite máximo de 2 (duas) trocas
mensais.

Parágrafo Segundo: As chefias poderão solicitar
a troca de plantões noturno, para atendimento de ne-
cessidades do serviço, também limitada a 2 (duas)
vezes ao mês, avisando com antecedência, sempre
que possível.

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SEGUNDA –
DAS TROCAS DE PLANTÃO EM ESCALA
DIURNA (ÁREA DA SAÚDE)
O enfermeiro, o auxiliar de enfermagem, o técnico

de enfermagem e qualquer
outro empregado que se ative na área da saúde em

jornada de 6 (seis) horas, no período diurno, em regime
de escala de segunda a segunda na área da saúde,
caso seja de seu interesse, poderá trocar seus plan-
tões, no limite de 2 (duas) trocas mensais, desde que
haja concordância prévia da chefia imediata.

Parágrafo Primeiro: Nas dobras de plantões diur-
nos será assegurado um intervalo para refeição e des-
canso de 60 (sessenta) minutos.

Parágrafo Segundo: As chefias poderão solicitar
a troca de plantões diurnos, para atendimento de ne-
cessidades do serviço, também limitada a 2 (duas)
vezes ao mês, avisando o empregado com antecedên-
cia, se possível.

CLÁUSULAS NOVAS
CLAUSULA SEXAGÉSIMA TERCEIRA -
ATRASO DO TRANSPORTE FRETADO
Serão considerados justificados e abonados os atra-

sos motivados pelo transporte público ou fretado.
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA QUARTA - CONDI-

ÇÕES DE HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO
A FUNCAMP fará revisão das condições de traba-

lho, para fins de insalubridade ou periculosidade, através
da nomeação de perito, indicado ou em conjunto com o
sindicato, para os setores que este receber queixas.

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA QUINTA - FRETADO
Fica garantido o uso dos veículos fretados pela

UNICAMP a todos os empregados da FUNCAMP, den-
tro das rotas já estabelecidas,

Parágrafo primeiro: A Fundação deverá efetuar con-
vênio para tanto junto à Universidade a fim de implantar o
uso imediatamente à assinatura deste instrumento.

Parágrafo segundo: As vagas serão
disponibilizadas para visualização e cadastro no “site”
da FUNCAMP.

Parágrafo terceiro: A Fundação providenciará
transporte fretado diretamente ou através da Unicamp,
aos trabalhadores independentemente do Município em
que reside.

Parágrafo quarto: Para os funcionários com 60
(sessenta) anos ou mais de idade, ficam isentos do
pagamento do fretado, conforme previsão do artigo 39
da Lei 10741/03.

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SEXTA -
DIA DO PROFISSIONAL EAA
Em homenagem ao dia do profissional EAA (Empre-

gados de Agentes Autônomos no setor de Serviços),
dia 30 de outubro, será concedido aos empregados,
pela FUNCAMP uma indenização correspondente a 1/
30 (um trinta avos) de sua remuneração mensal perti-
nente ao mês de outubro de 2019, a ser pago juntamen-
te com o salário do mês referido.

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SÉTIMA - ADIANTA-
MENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO

A primeira parcela do 13º salário deverá ser paga
da seguinte forma:

a) por ocasião das férias, quando solicitado por
escrito pelo empregado até o dia 31 de janeiro de cada
ano (Lei nº 4.749/65);

b) até o dia 30 de novembro, caso não tenha sido
adiantado com as férias.

Parágrafo único: Se a FUNCAMP descumprir os
prazos estabelecidos nos itens anteriores, pagará mul-
ta de 1/30 (um trinta avos) de seu salário mensal por
dia de atraso.

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA OITAVA -
REFLEXO DAS HORAS EXTRAS E DO
ADICIONAL NOTURNO
A média das horas extras habitualmente trabalha-

das, bem como do adicional noturno, refletirá no paga-
mento das férias, 13º salário, descansos semanais re-

ORIENTAÇÕES

AVISO PRÉVIO
INDENIZADO

13º SALÁRIO

FÉRIAS VENCIDAS

FÉRIAS
PROPORCIONAIS

COMISSÕES E
REFLEXO NO DSR
Média dos últimos 12

(doze) meses. (CLT art.
487, § 3º)

Média de janeiro até o mês
anterior ao da rescisão.
(Dec. nº 57.155/65, art. 2º)

Média dos últimos 12
meses. (CLT, art. 142, § 3º)

Média do período corres-
pondente à proporção, ex-
cluindo o mês da saída.
(CLT, art. 142, § 3º)

HORAS EXTRAS E
REFLEXO NO DSR
Média dos últimos 12

(doze) meses. (Enunciado
TST nº 94)

Média de janeiro até o mês
anterior ao da rescisão.
(Enunciado TST nº 45)

Média do período aquisiti-
vo. (CLT, art. 142, § 2º)

Média do período corres-
pondente à proporção, ex-
cluindo o mês da saída.
(CLT, art. 142, § 2º)

AD. NOTURNO E
REFLEXO NO DSR
Média dos últimos 12

(doze) meses. (Enuncia-
do TST nº 60)

Média de janeiro até o
mês anterior ao da resci-
são. (Dec. nº 57.155/65, art.
2º e Enunciado TST nº 60).

Média do período aqui-
sitivo. (CLT, art. 142, § 2º)

Média do período cor-
respondente à proporção,
excluindo o mês da saí-
da. (CLT, art. 142, § 2º)

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA NONA -
ADICIONAL DE QUEBRA DE CAIXA
Concede-se ao empregado que exercer permanente-

mente a função de caixa a gratificação de 10% (dez por
cento) sobre seu salário, excluídos do cálculo adicionais,
acréscimos e vantagens pessoais.

CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMA -
MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE
AO EMPREGADO AFASTADO
Se a FUNCAMP já possui Plano de Saúde aos seus

empregados, terá que mantê-lo caso o empregado tenha
que ser afastado pela Previdência Social, em caso de
doenças, acidente de trabalho, moléstia profissional ou
doenças do trabalho, gratuitamente, pelo período que per-
durar o afastamento.

CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMA PRIMEIRA -
PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
A FUNCAMP manterá planos de Assistência Médica

e Odontológica.
Parágrafo único: Caso a FUNCAMP ainda não pos-

sua referido plano de assistência médica, deverá
implementa-lo num prazo de 120 (cento e vinte) dias,
sendo obrigatória a comunicação ao sindicato profissional.

CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA - C
ONTRATO DE EXPERIÊNCIA
É vedada a instituição de contrato de experiência nos casos

de readmissão para função desempenhada anteriormente.
CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMA TERCEIRA -
ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS DESEMPREGADOS
A FUNCAMP desde que mantém convênio de assis-

tência médica aos empregados, ou que disponha de ser-

ORIENTAÇÕES

AVISO PRÉVIO
INDENIZADO

13º SALÁRIO

FÉRIAS VENCIDAS

FÉRIAS
PROPORCIONAIS

COMISSÕES E
REFLEXO NO DSR
Média dos últimos 12

(doze) meses. (CLT art.
487, § 3º)

Média de janeiro até o mês
anterior ao da rescisão.
(Dec. nº 57.155/65, art. 2º)

Média dos últimos 12
meses. (CLT, art. 142, § 3º)

Média do período corres-
pondente à proporção, ex-
cluindo o mês da saída.
(CLT, art. 142, § 3º)

HORAS EXTRAS E
REFLEXO NO DSR
Média dos últimos 12

(doze) meses. (Enunciado
TST nº 94)

Média de janeiro até o mês
anterior ao da rescisão.
(Enunciado TST nº 45)

Média do período aquisiti-
vo. (CLT, art. 142, § 2º)

Média do período corres-
pondente à proporção, ex-
cluindo o mês da saída.
(CLT, art. 142, § 2º)

AD. NOTURNO E
REFLEXO NO DSR
Média dos últimos 12

(doze) meses. (Enuncia-
do TST nº 60)

Média de janeiro até o
mês anterior ao da resci-
são. (Dec. nº 57.155/65, art.
2º e Enunciado TST nº 60)

Média do período aqui-
sitivo. (CLT, art. 142, § 2º)

Média do período cor-
respondente à proporção,
excluindo o mês da saí-
da. (CLT, art. 142, § 2º)

munerados e verbas rescisórias.
Parágrafo primeiro: O cálculo da média das

horas extras e do adicional noturno, para efeito de
integração nos salários e reflexo nas demais ver-
bas, será feito pelo número de horas trabalhadas
nessas condições, incidindo sobre a média horá-
r ia o salár io base devido pelo específ ico paga-
mento;

Parágrafo segundo: Para calcular esta média,
devem ser observadas as seguintes orientações:

viço médico próprio, garantirá aos empregados demitidos
a continuidade do benefício de assistência médica, para si
e seus dependentes, pelo prazo de 30 (trinta) dias, conta-
dos a partir da homologação ou quitação, salvo se, nesse
interregno, o beneficiário ingressar em novo emprego.

CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMA QUARTA -
DISPENSA DO AVISO PRÉVIO
O empregado despedido ou que peça demissão ficará

dispensado do cumprimento do aviso prévio, quando com-
provar a obtenção de novo emprego, valendo o último dia
efetivamente trabalhado para cálculo de todas as verbas
rescisórias.

Parágrafo único: A FUNCAMP terá o prazo de 10
(dez) dias para pagamento das verbas rescisórias a partir
da solicitação da dispensa do cumprimento do aviso pré-
vio. O prazo para pagamento das verbas rescisórias,
anteriormente estabelecido, deverá prevalecer se inferior
a 10 (dez) dias da solicitação da dispensa do cumprimento
do aviso prévio.

CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMA QUINTA -
SALÁRIOS COMPOSTOS
Os empregados que percebem salários compostos

(fixo mais parcela variável), o cálculo da parte variável,
para efeito de pagamento de férias, gratificação natalina e
verbas rescisórias, deverá ser feito tomando-se a média
aritmética das parcelas variáveis recebidas pelo empre-
gado nos últimos 12 (doze) meses.

Parágrafo único: O cálculo da média das horas ex-
tras e do adicional noturno deverá ser feito pelo número de
horas e não pelos valores. Para calcular esta média,
devem ser observadas as seguintes orientações:
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Elizabete Prataviera – Diretora Presidente
Fundação de Desenvolvimento da Unicamp – FUNCAMP

João Batista de Miranda - Diretor

CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMA SEXTA -
SERVIÇOS DE LIMPEZA
A FUNCAMP fica terminantemente proibida de utili-

zar seus empregados para execução de serviços de
faxina ou limpeza, exceto aqueles contratados para
exercerem exclusivamente estas funções.

CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMA SÉTIMA - PREVEN-
ÇÃO E COMBATE AO ASSÉDIO SEXUAL E MORAL

A FUNCAMP se compromete a iniciar uma campa-
nha contra o assédio sexual e moral no local de traba-
lho, em conjunto com o sindicato profissional.

Parágrafo primeiro: As denúncias de assédio
serão apuradas em uma comissão bipartite (Sindicato e
Empresa);

Parágrafo segundo: Caberá ao SINDICATO, EM-
PRESA, SESMT E CIPA, averiguar o abuso de poder
nas relações de trabalho e tomar medidas para coibir
estas práticas, garantindo relações no trabalho onde
predomine a decência, dignidade e respeito pelo outro e
a seus direitos de cidadão.

CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMA OITAVA -
MAIS BENÉFICAS
As cláusulas mais benéficas de acordos anterior-

mente firmados diretamente entre o Sindicato Profissio-
nal e a FUNCAMP, também serão consideradas, no
âmbito exclusivo da Fundação, sobre as acordadas,
aplicando-se na data-base, sobre os valores nelas fi-
xados os mesmos índices previstos na cláusula de
correção salarial.

CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMA NONA -
ESTABILIDADE DO EMPREGADO PAI
O empregado pai, desde que conte com contrato de

trabalho vigorando, gozará de estabilidade provisória
no emprego, salvo demissão por justa causa, pelo
período de 60 (sessenta) dias, contados da data de
nascimento do filho, devidamente comprovada através
do fornecimento da respectiva certidão de nascimento.

Parágrafo primeiro: O direito de que trata o “caput”
não será concedido uma segunda vez, com intervalo
inferior a 18 (dezoito) meses em relação à primeira;

Parágrafo segundo: O prazo de 18 (dezoito) meses
conta-se a partir do último dia da estabilidade anterior.

CLAUSULA OCTOGÉSIMA –
ESTABILIDADE PÓS-DATA-BASE
Nos 90 (noventa) dias que se seguirem à data-

base, fica garantido o emprego a todos os trabalhado-
res, ressalvado os casos de prática de falta grave,

devidamente comprovada em juízo.
CLÁUSULA OCTOGÉSIMA PRIMEIRA -
RESCISÃO INDIRETA
Nos casos de descumprimento pela empresa de

qualquer cláusula prevista neste instrumento, será fa-
cultado ao empregado prejudicado rescindir seu contra-
to de trabalho nos moldes do art. 483 da CLT.

CLÁUSULA OCTOGÉSIMA SEGUNDA -
TRABALHO DECENTE
A FUNCAMP juntamente com o SEAAC de Campi-

nas e Região envidará todos os seus esforços para
promover o trabalho decente, proteção contra o desem-
prego, o desenvolvimento sustentável, o respeito aos
princípios e direitos fundamentais, como a liberdade
sindical, a igualdade de oportunidades, a livre negocia-
ção coletiva e a não discriminação no trabalho, práticas
de proteção social, o diálogo social, a capacitação pro-
fissional e a segurança e saúde dos empregados.

CLÁUSULA OCTOGÉSIMA TERCEIRA - DISCUS-
SÃO DECORRENTE DA REFORMA TRABALHISTA

A Funcamp não poderá contratar empregados em
regime de: Terceirização, Trabalho Intermitente, Traba-
lho em Regime de Tempo Parcial, Trabalhador Autôno-
mo, Teletrabalho, Arbitragem ou utilizar Câmara de
Mediação nas condições da Lei nº13.467/2017.

CLÁUSULA OCTOGÉSIMA QUARTA - MANU-
TENÇÃO DAS CLÁUSULAS DE CONVENÇÕES E
ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO

As cláusulas normativas pré-existentes de Con-
venções ou Acordos Coletivos de Trabalho, que inte-
gram os contratos individuais de trabalho, permanece-
rão, até que nova Convenção, Acordo Coletivo ou Sen-
tença Normativa venha a ser assinada.

CLÁUSULA OCTOGÉSIMA QUINTA -
REPOUSO PARA REFEIÇÃO
As partes ora acordantes fixam o limite mínimo de

1h00 (uma hora), para repouso e alimentação/refeição,
vedada a supressão ou redução do intervalo.

CLÁUSULA OCTOGÉSIMA SEXTA –
DIRIGENTE SINDICAL
Os diretores sindicais e membros do conselho fis-

cal (titulares e suplentes) eleitos, terão a sua estabilida-
de prevista em lei reconhecida pela Funcamp  desde
que a entidade sindical tenha feito o comunicado a
empregadora dentro dos prazos previsto na CLT, e no
Estatuto Social da Entidade.

Parágrafo único: Os empregados que forem elei-

tos e afastados para cargo de titulares do Sindicato
Profissional, terão seus salários e encargos sociais
pagos pela Funcamp pelo período em que durar o man-
dato sindical.

CLÁUSULA OCTOGÉSIMA SÉTIMA -
INCENTIVO À SINDICALIZAÇÃO
A FUNCAMP apresentará aos empregados, no ato

de sua admissão, uma proposta de sindicalização,
cabendo ao Sindicato Profissional à entrega à mesma
do material necessário.

Parágrafo único: A FUNCAMP, sempre que soli-
citada, colocará à disposição do Sindicato Profissional
por tempo previamente acordado, local e meio para
sindicalização nos locais de trabalho.

CLÁUSULA OCTOGÉSIMA OITAVA – ASSISTÊN-
CIA MÉDICA HOSPITALAR/REEMBOLSO

A Funcamp desde que não forneça plano de saúde,
deverá pagar o valor mínimo de R$300,00 (trezentos
reais) mensais, referente ao reembolso com medica-
ção, consultas, exames e demais despesas relaciona-
das à saúde do empregado, condicionadas o reembol-
so à comprovação das despesas.

CLÁUSULA OCTOGÉIMA NONA -
COMBATE AO TRABALHO INFANTIL
É vedada a contratação ou a utilização, direta ou

indiretamente, de força de trabalho de qualquer pessoa
com idade inferior a 16 (dezesseis) anos de idade,
exceto na condição de aprendiz, a partir dos 14 (cator-
ze) anos de idade, desde que respeitadas todas as
condições especiais e previsões legais dessa modali-
dade de contratação.

Parágrafo primeiro: Em se tratando de trabalho
insalubre, perigoso, penoso, noturno, prejudicial à for-
mação, ao desenvolvimento físico, psíquico, moral e
social, em horários e locais que não permitam a
frequência à escola ou qualquer outro que se insira na
Lista das Piores Formas de Trabalho Infantil (Lista TIP
- Anexo do Decreto 6.481/2008), a idade mínima para o
trabalho é de 18 (dezoito) anos;

Parágrafo segundo: O desrespeito às vedações
previstas no “caput” e parágrafo primeiro supra sujeita-
rão o infrator à multa igual ao valor do maior piso sala-
rial previsto neste instrumento, sem prejuízo das san-
ções que sejam impostas por lei;

Parágrafo terceiro: A multa reverterá em favor do
trabalhador prejudicado.

Campinas, 01 de julho de 2020.


