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TERMO ADITIVO A ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2019/2021 
 

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: RS003211/2020
DATA DE REGISTRO NO MTE: 25/11/2020
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR060708/2020
NÚMERO DO PROCESSO: 10264.109169/2020-39
DATA DO PROTOCOLO: 25/11/2020
 
 
 
NÚMERO DO PROCESSO DO ACORDO COLETIVO PRINCIPAL: 46218.011985/2019-72
DATA DE REGISTRO DO ACORDO COLETIVO PRINCIPAL: 12/09/2019

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.
SIND DOS TRAB EM EMP DE TELEC E OP MESAS TELEF EST RGS, CNPJ n. 89.623.375/0001-11, neste
ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). GILNEI PORTO AZAMBUJA;
 
E 
 
TESLA- TELECOMUNICACOES E ELETRICIDADE LTDA, CNPJ n. 11.334.150/0001-58, neste ato
representado(a) por seu Sócio, Sr(a). FLAVINE KONRATH;
 
celebram o presente TERMO ADITIVO DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, estipulando as condições
de trabalho previstas nas cláusulas seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE 
 
As partes fixam a vigência do presente Termo Aditivo de Acordo Coletivo de Trabalho no período de 01º de
julho de 2019 a 30 de junho de 2021 e a data-base da categoria em 01º de julho. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA 
 
O presente Termo Aditivo de Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s)
acordante(s), abrangerá a(s) categoria(s) Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações e
Operadores de Mesas Telefônicas, com abrangência territorial em RS. 

 
SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO 

PISO SALARIAL 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PISO SALARIAL 
 

O piso salarial praticado na empresa no valor de R$ 1.265,63, será reajustado em 1,57%,
passando ao valor de R$ 1.285,50, a partir de 1º de setembro de 2020. Entretanto, na hipótese
de revisão do valor do piso salarial regional, em percentual superior ao percentual ora
concedido, a empresa repassará a diferença existente, a contar de 1º/09/2020, em duas
parcelas.

Parágrafo Único: A empresa adotará automaticamente o piso salarial regional do estado do
RS faixa II, caso este venha ser superior a R$ 1.285,50.

 

 
REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS 

 
CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL 
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A partir de 1º de setembro de 2020, a empresa reajustará os salários de todos os empregados
no percentual de 1,57%, a fim de recompor as perdas salariais do período de 1º de julho de
2019 até 30 de junho de 2020. O reajuste incidirá sobre os salários praticados em 30 de junho
de 2020.

 

 
OUTRAS NORMAS REFERENTES A SALÁRIOS, REAJUSTES, PAGAMENTOS E

CRITÉRIOS PARA CÁLCULO 
 
CLÁUSULA QUINTA - LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS 
 

A Empresa, pagará locação de veículos a seus empregados, que alugarem seus automóveis, a
partir da assinatura deste acordo coletivo de trabalho, nos seguintes moldes:

1. R$ 1.000,0 (um mil reais) para os contratos de locação de veículos para os carros com
até 05 anos de fabricação;

2. R$ 711,00 para os contratos de locação de veículos para carros com mais de 05 anos de
fabricação;

3. R$ 610,00 para os contratos de locação de veículos para carros fabricados a partir do
ano de 2001;

4. R$ 508,00 (quinhentos e oito reais ) para os contratos de locação de veículos para
carros fabricados até o ano 2000.

Parágrafo Primeiro: Nos casos de falta do empregado, haverá desconto no valor da locação
mensal, proporcional aos dias de ausência.

 

Parágrafo Segundo: O pagamento da locação será efetuado até o dia: 10 de cada mês
subsequente a utilização do veículo. Havendo divergências no pagamento da locação de
veículos, devidamente comprovadas, a Empresa providenciará a adequação dentro do próprio
mês da apuração do fato.

Parágrafo Terceiro: A Empresa fornecerá aos empregados que locam seus veículos cópia
do contrato de locação firmado entre as partes no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis..

 

 
 

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS 
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 

 
CLÁUSULA SEXTA - BÔNUS REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 
 

A Empresa manterá o ressarcimento do valor do almoço, em convênio com restaurante
credenciado pela Empresa, a todos os seus empregados.

Parágrafo Único: A empresa credenciará o restaurante em consenso com os trabalhadores.
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CLÁUSULA SÉTIMA - CESTA ALIMENTAÇÃO 
 

A empresa concederá mensalmente uma cesta-básica in natura no valor de R$ 150,00 (cento
e cinquenta reais). Os produtos serão selecionados com a participação dos trabalhadores
mediante votação.

Parágrafo Único: A concessão da cesta-básica fica condicionada ao atendimento cumulativo
dos indicadores da CLARO S/A, abaixo indicados:

 

1-OS digital < 98%;

2-Deslocamento <=6min a 3% e deslocamento >=26min – 3%, início do serviço na casa do
cliente – 1º;

3-WO até as 8:15;

4-Geolocalização 97% assertivo na casa do cliente e até 200 mts 97% assertivo na casa do
cliente;

5-Retorno de credenciada 5% dos serviços executados no mês;

6-Baixa de matéria no PDA 95%;

7-Aderência a URA de 95% nas ligações de quebras de agendas para o cliente.

Parágrafo Único: A empresa compromete-se, semanalmente, na quarta-feira, informar
cada trabalhador do atingimento dos indicadores acima indicados.

 

 
AUXÍLIO SAÚDE 

 
CLÁUSULA OITAVA - PLANO DE SAÚDE 
 

A Empresa manterá a concessão do plano de saúde ambulatorial e odontológico -Doctor
Clin. Os empregados pagarão a importância de R$ 20,00 (vinte reais) mensais e a empresa
pagará o restante do valor, exclusivamente para os empregados. Os dependentes dos
empregados, poderão ingressar no plano, desde que este seja pago integralmente pelo
empregado.

 

 
AUXÍLIO CRECHE 

 
CLÁUSULA NONA - AUXÍLIO CRECHE 
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A partir de 1º de SETEMBRO/20, a empresa concederá, a título de reembolso, e mediante
apresentação de documento comprobatório, mensalmente, um auxílio-creche/pré-escola no
valor deR$ 188,92 (cento e oitenta e oito reais e noventa e dois centavos) por filho de
empregados, desde que estejam matriculados em creches ou pré-escola, e até o fim do ano
em que a criança completar 06 (seis) anos de idade.

 

 
SEGURO DE VIDA 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - SEGURO DE VIDA 
 

A Empresa proporcionará seguro de vida em grupo beneficiando seus empregados nos
termos do parágrafo primeiro. Após o fechamento do seguro de vida escolhido pela empresa,
o custo máximo mensal será de R$ 5,00 (cinco reais), para cada empregado.

Parágrafo Primeiro - Na hipótese de invalidez, total ou parcialmente por acidente de
trabalho e/ou por doença, o trabalhador receberá indenização correspondente a até 100% do
valor previsto, conforme apólice de seguro mantida pela empresa, que será informado pela
empresa em até 60 dias após a assinatura deste acordo.

Parágrafo Segundo - A empresa manterá uma cópia da apólice de seguro em local acessível
para o empregado ou fornecerá uma cópia ao SINTTEL para que a divulgue.

 

 
OUTROS AUXÍLIOS 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - AUXÍLIO FILHO ESPECIAL 
 

A partir de 1º de SETEMBRO/20, a empresa concederá o auxílio mensal ao empregado(a)
que tenha filho portador de necessidades especiais, que o torne incapacitado para o trabalho,
no valor de R$ 188,92 (cento e oitenta e oito reais e noventa e dois centavos), desde que
comprovada à condição do filho, através de atestados médicos de rede credenciada e que
viva sob sua dependência.

Parágrafo Único: O auxílio filho especial concedido no caput, de natureza não salarial, não
se incorporará aos salários para efeito de formação de remuneração e não servirá como base
de cálculo para pagamentos de rescisão contratual, encargos e tributos.

 

 
 

JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS 
DURAÇÃO E HORÁRIO 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - JORNADA DE TRABALHO 
 

A jornada de trabalho será de até 8 h diárias e 44 horas semanais, de segunda a sábado.
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Parágrafo Primeiro: A carga horária de 44 horas semanais não se aplica aos trabalhadores
que realizam jornadas inferiores à 8 h, seja por força de Lei ou acordo entre as partes.

Parágrafo Segundo: A empresa poderá implementar o Banco de Horas, limitado a 3 (três)
meses e o acúmulo máximo de 40 horas, observados os limites legais. As horas negativas,
poderão ser descontadas ao final dos 3 (três) meses, desde que fique garantido o direito do
empregado de compensar.

Parágrafo Terceiro: A empresa comunicará formalmente o empregado da quantidade de
horas negativas e definirá com o mesmo a forma do cumprimento. Após esta tratativa, no
período de 90 dias, caso o empregado não realize a compensação, a empresa poderá
descontar do salário ou da rescisão as horas negativas, observado o limite imposto pelo art.
477 da CLT.

Parágrafo Terceiro: O empregado deverá requerer, preferencialmente, a dispensa ao
trabalho para fins de compensação de horas com antecedência de 10 dias, sob pena da
empresa não concordar com o dispensa no dia requerido pelo empregado

 

 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RATIFICAÇÃO 
 

Restam ratificadas todas as demais cláusulas do Acordo Coletivo de Trabalho 2019/2021,
vigentes até 30 de junho de 2021 e que não foram expressamente alteradas por este Termo
Aditivo.

 

 
 

 
 

GILNEI PORTO AZAMBUJA 
PRESIDENTE 

SIND DOS TRAB EM EMP DE TELEC E OP MESAS TELEF EST RGS 
 
 
 

FLAVINE KONRATH 
SÓCIO 

TESLA- TELECOMUNICACOES E ELETRICIDADE LTDA 
 

 
ANEXOS

ANEXO I - ATA FECHAMENTO
 

Anexo (PDF)

 
    A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério da Economia na
Internet, no endereço http://www.mte.gov.br. 

http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR060708_20202020_11_18T14_18_31.pdf

