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CONVENçÃO COLETIVA DE ÍRABALHO

SINDICATO DOS TRÂBALHADORES AGRICULTORES FAMILIARES DE
PELOTAS, entrdade sindicâl representantê da catêgone profissional, com base terÍitorial no
municipio de Pêotas, Capáo do Leáo, l\,loío Redondo, Turlrçu e Arroio do Padrê/RS com sede
na Ruâ Marechal Deodoío, 765, em Pelotas/Rs, inscritâ no CNPJ sob númeto 9a.222.47210001-
8'l nestê ato representando os empregados do mLrnicípio de Pe otas/Rs e Capáo do Leão/RS,
etÍavés de seu P.êsidentê Sr. Nilson lreno Loeck SINDICATO RURAL OE PELOTAS êntidedê
srndicâl representâtva da categora econôraica. representândo, ôeste ato, os emprêgadores do
municipio de Pelotâs/Rs, com base territorial no munrcípio de Pêlotâs/RS êom sêdê na Av.
Fêrnando Osório. 1754 inscrita no CNPJ sob número 87.442.380/0001-00, âtravés de sêu
Presidente, Fernando Rechstein6r ê o SINDICATO RURAL DE CAPÃO DO LúO, entidedê
sind cal Íepresentatrva da câtegoria econôrnica, representândo, neste ato, os empregadoÍes do
município de Câpão do Leác,/RS, com base territorial no ínunicípio de Capáo do Leão/RS com
sede ne Av Nercisio Silva, 1 566. inscÍila no CNPJ sob número 91 565 07710001{4. atÍavés de
sêu Presidente, Clovis Robeío Costa VlctoÍia Íesolvem firmâr a pÍêsenle Convenção Coletva de
Tíebelho medientê âs seguintes cláusu as:

CLAUSULA PRIMEIRA: SALÁRIO NORMATIVO DA CATEGORIA ê
REAJUSTE SALARIAL - O salário normativo e o reajuste salarial seráo
reajustados nas condiçôes abaixo.

Parágraío Primeiro - SALARIO NORMATIVO DA CATEGORIA - o satário
normalivo da categoria a panir dê 1' de íêveÍeiro de 2020 seÁ de R$ 1.346,34 (Hum mil
trêzentos e quarenta e sôis rêeis e trintê e quêÍo centavos) mensais, equivalente a

220(duzentos e vinte) horas

ParágraÍo Têrceiro - REAJUSTE PROPORCIONAL - será conced do reajuste
píoporcional aq!êles empregados que foram admitidos após T0 de fevêreiro de 2019, na
proporçáo de 1/12 avos ê câdâ mês trêbâlhâdo. do percentuâl dê 4%

êmpregados. nas condições acima ddirddas, será de 1,5 salário

I
vo de cetêgoÍiê

Parágrafo Segundo - REAJUSTE SALARIAL - Será concedido reâjuste de 4olo (quako
por cento) aos empÍegâdos qle percebam saláío maior que o piso da calegoria estabelecdo
no parágraÍo anteÍior, a ser aplicado sobre o saláno rêcebido êm 10 de fevere ro de 20'19,
ficândo autorzada compênsação de quaisquer antecipaçoes concedides pelos eínpregadoles
aos empregados entre 1o de íevêreiro de 20T I ê â presente data

CLÁUSULA SEGUNDA: SALÁRIO DO CAPÁ.TAZ - será considerado capataz, todo
empregado que tiver sob sêu comândo dois oLr maLs emprêgados.

Parágrafo primeiÍo - O salário do capataz que tiveÍ sob seu comando até cinco êmpregados.
nas condrçôes acima definidas. será de 1,3,saláÍo normaiivo da cátegoria

Pârágrafo segundo - O sâláro do'capalaz que tiver sob sêu comando mais dê crnco



CLÁUSULA TERCEIRA: SAúR|O DO INSEMINÂDOR - ouando o empresado do
estabelecimento exerceÍ o serviço de insemrnaçáo receberá além do sálário noÍmê], o valor de
1 kg de vaca viva, por cada vaca Lnseminada

CLÁUSULA QUARTA: SALÁRIo Do AUxILIAR DE BIoTERISMo - 6 526n6
do âuxiliar de bioterismo será de 15 salános noÍmativos Todo o auxiliar de bioterismo deveÉ
ler escolaridade dê nivêl fu ndamental

CLÁUSULA OUINTA: SALÁRIO DO ÍÉCNICO DE BIOTERISMO - O SA]áriO dO

técnico de bioterismo sêrá de 2 5 salários normâtivos Todo o técnico de bioteíisrno deveíá ter
nivel médio e curso técnico prêferencialmênte o tecnico em agropecuária e/ou cuÍso tecnrco
equivalente â esse curso.

cLÁusuLA sExTA: sALÁRlO OO BIOTERISTA - o sâ ário do bioterisla será de 03
sâlários normativos. Todo bLotêrsta deverá ter nivelsuperior, de preferência denÍo da áÍeá de
ciências de animais (veternáriâ, zootecnia, biologÊ)

CLÁUSULA SÉTIMA: SALÁR|O Do DOMADOR - Íodo empíegâdo que exeÍceÍ
sêrv ço dê dome no estabelêcimento e em ânrmats de propriedade do eÍnpíêgadoÍ receberá,
aLéín do sa ário normal um sa ár o minimo poÍ an mal domado.

cLÁusuLA oITAVA: EQUIPAMENTO OE PROTEÇÃO - os eínprcsadores se
obrigârn a fornêcêr e sêus empÍesedos os equipamentos de pÍoteção necessários paÉ cada
alivrdade que dêvêráo ser obrigetoriêmente usados pelos êmpregados

CLAUSULA NONA: ATESTAOO MEDICO - Ao empregado que apresentar atestado
médico, devidamentê credencrado pelo Minislério do Trabalho, vedando o contâto com
egrolóxico será essegurãdâ a prestaÇáo dê oútros sêrviços.

cúusuLA DÉctMA: TNDUMENTÁR|A DE TRÂBALHo - pera que possâ o
trabaLhador desêmpenhâr suas funçóes êxclusivemênte no êslâb€lecimênto o emprêgadoÍ rural

deverá foÍnecer ao empregedo lodo o máterial necessário às lides, quais sêjaÍn, cavalo, aÍreros
complêtos inclusve o laço, poncho e capâ de chuvâ. Para os que traba ham na levoura, devêlá
fornêcer o equipamento nêcêssário pâra sua proleçào.

PerágraÍo Primêiro - O empregador que não íornecer os eqLJ pamentos êstrpulados nesla

cláusula , devêrá pager mensalmentê âo empregado. a impoíáncia equ valênlê á 6% (sers por

cento) do salário normetivo da câtegoria, a titulo compênsetóÍio e não inlegrante da

remuneraçáo do empregado para nenhum efeito legal.

Perágrafo Segundo - O empregado Ícâ responsável pelos equipamentos estabelecidos

nêsta ciálsule no que se Íefere à Éo e manutençâo, devolvêndo-os ao empÍegador
no término do conlrato, nás mesmas em quê Íêcebeu. selvo o dêsgaste natural pelo

de danos cauuso, obrigando-se ainda, pelo íessa

maleria recebido

Íacê eo uso indevido do



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRÂ: CONTRATO OE EXPERIÊNCIA . REAdMitidÔ O

empíegado no prâzo de 06 (seis) meses nâ Íunção que exercra no estabelêcrmento, não poderá

ser feito novo contrato de êxpêrêncta, desde que cLtmprido na íntegra o anterjoí.

cúUSULA DÉctMA sEGUNDA: pRlMEtRos socoRRoS - os empresadores
se obrigam a manter em seus estebelec mêntos, â d sposiçáo dos empregados, uína câLxa de
medicamentos de pr meiros socorros

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: REscISÃo Do coNTRÂTo DE
TRABALHO .
Todâ a íesêisáo de contrato dê trêbalho do eínpregado com tempo supêÍioí â lo(dez) mêses,
deverá ser homologade pêlo sindicêto da categoria e, na hipótese de Íecusa deste, lunto ao
Í\Iinaslério do ÍÍabalho

cúusuLA DÉctMA QUARTA: DtspENsA PARA AssEMBLEtA - sempre que
houver convocâçáo dos Trabalhadores Rurais do lvunicípio de Pelolas e Capáo do Leáo para
participarem dê Assembléiâ GêÍa para tÍalâr sobre ConvenÉo ou Dissldio Colêtvo, até o limite
de uma vêz por ano, não poderá o empregador impedrr a presença desles, nem descootar o dra

utilizado para este fim.

Parágrafo Unico - Para tanto, o empregâdo que faliar paÍa comparecer a Assemblêia
deverá entregar ao empregador o comprovante fomêcido pelo Sindicato dos TÍabalhadoíes
Agricultores Familiares de Pelotes e, náo o fezendo, íica o empregâdor aulorizado a descontar â
íalta.

cLÁUSULA oÉcIMA QUINTA; RETENçÃo oA CARTEIRA DE TRÁBALHo .
O empregadô deverá ler em seu poder a sua carleira de trabalho e previdência social coín
rêgrstro etualzado do contrato de trabâlho e todes es áltereçóes que esle venha a sofrer durante
a sua vigência.

Parágtafo Unico - O empregador que rêter a CTPS do empÍegado por mais de 1O(dez) dras,

ou deixaÍ dê assiná-la, pagará umâ multa diária corÍêspondente e um diâ de sâládo atualizâdo
Íecebido pelo eÍnpregado, em íavor do mesmo, tantos dÉs quento dêmoíêr a devoluÉo, num

limitê mâimo dê 30(trinta) dias.

cLÁUSULA DÉcIMA SEXTA: sERvIÇO MILITAR: GARANTIA DE EMPREGO
AO ALISTANDO - Gârante-se o empÍêgo do elistándo desdê a data do alistamento paíe o
ServiÇo MilitaÍ até 30 (tnnta)dies epós a baixa.

CLÁUSULA DÉCIMÂ SÉTIMA: TRANSPORTE DO EMPREGADO NA

RESCISÃO - Todo o empregâdoÍ se ob

seu eslabelecrmento, a trensportâr â suas

por ocasiáo de desvinculeçáo do empregado de

ÍaÍniliaÍes ao local de cont€tação ou di
ensas todos os perte

equivalente *
do êmpregado e seus

Parágrâfo Único - Tratando-se de emprêgado enâlfâbeto, rndependentê do tempo de serviço,
as resclsóes devêráo seÍ semprê perênte o Srnd cato dos Trabalhadoíes Agricu tores Familiares
de Pelotas.



CLÁUSULA DÉcIMA oITAVA: coMPENSAçÃo DE HoRÁRIo
Os emprêgadores Íuíêis, respeitado o número de horas conlralualsemanal podeaáo ult€passâr
a duÍaçáo norÍrel diáriâ de oito horas, em todos os dâs ou em aguns delês, eté o máximo
permitldo em lel, vlsando a compensaçáo das horas náo trabalhadas aos sábedos, âssim como
visando a compensaÉo do lrabalho na segundâ-fê ra ou sêxta{êÍa quando câÍÍeriado em terçâ
ou quinla-íêrÉ, sêm que êstê acréscrmo seia considerado como hores eíÉs rêssãlvado quando

se tÍâtâÍ de eínpregêdo menoí, a obígatoíedade de êutoíizâçâo médica

Parágrafo Primeiro - Respeitando os limites semanais e diáÍios, previstos er. ei, podem

também os emprêgâdôres Íuaais eletuar a compensaçáo dos dias mediatamente anterioÍes ou
postêriôrês âos íeÍiados, Ínediante o tÉba ho em um sábado

Parágrafo Segundo - Em rêlaÉo e cornpensâçáo das hoÍâs náo trêbalhêdas aos sábados, a
faculdede outorgeda âos empregadores íurêis, poÍ êsta cláusula se Íestringêm âo direito de
eslabeleceÍ ou náo o Íegimê dê compensação. Estabelecido o reg me, não podeÍá esle ser
alterado ou supíimido sem a prévia concordância do empregado, a náo ser em atendimento à

disposiçáo i69el

Parágrafo Terceiro - São coínpetênlês peÍa etestar a possibilídade de prorrogaÉo do

trabêlho dos empregados menoíes, quanlo ao atendimento dâ êxigência do eítigo 413 da CLT, o
serviço médico do empregadoí rula| ou seNiços por eles contrâtâdos com empresâs
especializedes pera pÍestar assastência médica. através de prol ssional regularmenle habilatado,

a seus eÍnpregados, bem corno pÍofissionais cíedenciados pela Previdênciê Social

Parágrafo Quarto - Estabelecem as partes, com inteiro conhecamento de causa, paÉ vigorar

mesmo em situaçô€s consideradas insalubÍes, em atendimento ao Enunciado 349 do Tribunal

Superior do T€balho, para os ânprêgâdoÍes ruÉis que já mantenham ou venham a mantêr o
regime de supressáo parcial ou lotal do lrabalho êm um dia dâ §êmana, com o conseqúenle
trabalho nos demais os(cinco) dies sob e foÍma de compensaçào, observandose o hmíte diário
dê 02(duâs) horâs, ludo na forma do cont do nos eÍtigos 59 § 20 ê 413, inciso I da CLT.

PaÍágrafo Ouinto - Por se tratar de convêniência e interesse comum, as pertês âcordâm

expressamênte q!ê a jomada de trêbalho, prevista no perágrefo anterior, dêstâ cláusula, não

constitui prorÍogaçáo mâs siÍr compensaÇào de horário como íacuhado pêlo inciso Xlll do aÍtigo
70. dâ Conslituiçáo Federal

cLÁUsULA DÉcIMA NoNA: REMUNERAÇÂO EXTRAORDINÁRIA -
Conforme autoriza o artigo n Ô 59 e ârt go 6114, inciso Xlll da Consolidaçáo das Les do Trabalho
(CLT), a ioÍnedâ de traba ho diária poderá seÍ acrescida dê 2 (duas) horas extras

Parágrafo lJnico - os empregados quê prestarem serviços suplementares inâdiáveis, âté o

limite de 12 (doze) hores por dia. receberâo um âdiciooal de 50% (cinquênta poÍ cênto) sobre as

02 (oLas prme ras hoÍas excedênle ê 600/ô (sessenta por cento) pa? a9\neÉ.



CLÁUSULA VIGÉSIMA: ADICIoNAL DE TRABALHo EM DoMINGos E
FERIADOS -
As horas de trabalhos prestac,as em domingos e ienados náo compensades nos sete dias
segurnlês ao trabalhado, deveráo ser pagas com o adicLonal de 100% (cem por cento).
indepêndênle do pâgâmênto do repoLrso normâl

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: AUxÍLIo-FUNERAL . Em caso de
falecimento do empÍegado, o empregador custeará, a lltulo de auxíliojuneral, valoÍ êquivêlentê
a 1,5 selário normâtjvo da calegoria, que será pago aos sucessores do emprêgedo íalêcido ou a
quern de direilo sem quê o mesmo benefjc o selâ inlegrado à remuneÍaçào linâldo'ds cqus"

CLÁUSULA vlcÉSIMA SEGUNDA: ABoNo DE FALTAS . os empÍegedor€s náo
descontaráo do salário de seus empÍegados es íâltâs ao serviço até o timite de O1(Lrma) por
mês. desde que juslrficada êm caso dê báixâ hospitalar, para acompanhamento de íilhos
menores de idade, cônllge ou companheiro (a), desde que apresentâdo âlêstado médico.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: DEscoNTo DE ALIMENTAçÃo E
HABITAÇÃO-
As importàncias Íelativas a alimentaÇáo ê habilação Íornecidas ao empíegedo pêlo êmpregador,
dêsde que autoràadas pelo empregado poderão sêr dêscontâdas do saLário deste, no
pêrcêntual de 20olô para alimenlação ê 10% para habilaçáo, e incidÍ sobre o salário minimo
nacionâ|, bem como flca aulorizado âinda a descontar eneÍgia êlétrica, consumidâ pelo

empregedo, desde que haje medidor especifico para câda unidade restdenciaL.

ParágraÍo único: Nâ hrpólese de reajusle do saláÍo minimo ocoíer antes da data base, a
aplicação do mesmo somenle dar-se-á a conter desla, pâra fins dos descontos actma
mencionedos

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: CONTRIBUIÇÃo coNFEDERÂÍIVA - 63
empÍegadoíes assumem a obrigação de descontarem trimêstrêlínente, em folha de pagamento

3ol" (três poÍ cento) dô sáláno bâse de cada um de seus empregados, coníorme ficou epÍovedo
legalmente em assembleia geral da categoíâ e recolhea os valores à agência locâl da
Coopêrativa de Crédito Rural da Zona Sul Ltda eÍr favoÍ do Sindiceto dos TíêbalhadoÍes
Agricultores Familiêres de Pelolas,êm guias Íornêcdas pelo mesmo, âlé o décimo dia do mês
subseqüenta

ParágraÍo primeiro - O hão Íecolhimênlo no prâzo eslipulado acaíelará multê de 2olo (dois
por cento), sem prêiuizo da coÍeçáo legal.

ParágraÍo segundo - O reÍerido desconto s!bordinar'se-á a náo oposiçáo dos trabalhadores
perante os empregâdores rurars âté 10 (dez) dias epós o prolocoLo dêsta convençâo no
ÀIinislério do TÍabalho

Parágrato TêÍceiro - Caso hala oposição ao descooto. esta o*\" la por escr to

n



CLÁUSULA VIGÉsIMA SEXTA: FÉRIAS - INicIo Do PERioDo DE Gozo -
O inicio des íérias não poderà ser eín sábados. domingos e íeÍados ou em dia de repouso

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA: FÉRIAS PROPORCIONAIS - SáO dêVrdáS fériáS
pÍoporcionais ao empregado com menos de 'l (um) ano de serv ço que pedir demissáo

CLAUSULA VIGÉSIMA OITAVA: PAGAMENTO DE SAúRIOS . OS

êmôrsâ.1ôrê§ <êráô obrrqados a efeluêrem o pagamento dos salários em moeda correnlê.
semprc que o mesmo realizaÊse nas seías-íeÍas ou vésperas de feriados.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NoNA: PAGAMENTo oE DIA NÃo TRABALHADo -
O ernpregado ruÍal fará jus ao pagamento do dia náo lrabalhado, se comparecer no lôcel de

trabaLho ou ponto de embarque, e o mesmo nâo puder tÍabalhar poÍ motivos a heios à suâ

vontade

cLÁUSULA TRIGÉSIMA: ESTABILIDADE PRoVISóRIA EM VÉSPERA DE

APOSENTADORIA - Fica esseguÍado o empÍego pelo periodo de 12 (dozê) meses anlerior

ao d íelo a aposentadoria voluntáriâ ou poÍ idadê, ao empegado que trebêlhâí ê mais de

05(c nco) anos párâ o mesmo êmpregador. dêsdê que comunique formalmente ao mesmo por

escato cora antecedência de no mlnimo 1o(dez) dias anles do periodo aqui referido.

Parágrafo único - Á estabilidade prcvisóda llca excluida nas hapóteses de demissão
justmcada pelo artigo 482, da CLT. desdê quê comprovede â culpe do êmpregâdo.

cLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA: MULTA - os empregadores que descumpíÍem
cláusulas desta convenÉo colêtjva de lrabalho estáo suietas a multa de 5% (cinco poÍ cento)

do salátio do empreqado eín benefício do mesmo, desde qle não possua a cláusula, multa

especíÍica ou nâo haja previsâo legâlâ respeito

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA
REPoUSO E ALIMENTAÇÃO - Fca
lurnos pára repouso e âlimentaÇão será de

INTERVALO ENTRE TURNOS PARA
do entre âs parles que o inlêÍvalo enlre

ín mo 1/2 (meia) e no lúaximo 4 (quatro)

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: CÓPIA Do REcIBO DE PAGAMENTO - g
empÍegadoÍ deverá foínecêr ao empregado cópia do recibo dê qualquer tipo de pagamento fe to
a este incLusve ópia da rescisão de conÍalo de tíabalho e contÍeio de experiência, devendo o
empregado anelfabeto seÍ assislido poÍ íâmileÍ ou testem!nhâ na hora do recêbimeôto

ParágÍaÍo único - Se o pagamento foÍ efetuêdo em cheque o empregador dârá ao

trebelhedoí o tempo necessário para dêscontá-lo no mesmo diâ ou no dia imed atamente
seguinte.



cLÁusuLA TRlcÉstMA TERcEtRA: coMtssÃo DE coNcrLrAçÃo prévia -
A comissão de conciiaçáo prévia prevrsta na Lêi n 9.958/00, ne área ruÉ|, será instituida, pelo
Sindicato dos Írâbâlhadores Agricultores Familiares de Pelotas. S ndicâto Rurêl de Pelotas e
Sindicato RuÍaldo Câpáo do Leáo ebrângendo â base ter toria dos convenentes

Perágrafo Prlmeiro - A Comissáo de ConciiaÉo Prévia têrá seu Regulamento Gerat próp o
anexo a esla ConvenÇão Coletivê, onde eslaé estabelecdo suas normes dê funcionemenlo

Parágrafo Segundo - Durante a vigência desta convençáo, as Comtssõês de Conciliaçáo

Ptévia que porventurâ forem criâdâs êm nível de empresa íura, náo teráo qualquer eíicáciâ ê
seÍão incorapetenles paía conhêcer dâs demandas dos trabalhadores ruÍais.

cúusuLA TRlcÉstMA QUARTA: otFERENçAs saLARtats - As dÍeÍenças

sálarais decorentes da presente convenção, seráo setisfeites êm eté dois meses
imedietamênte subsequenles ao Registro da presente Convenção junto ao lvinisténo do
TÍâbalho conjuntamente com o pagamento da folha salarial.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA: DATA-BASE - A presente convenÇão coletiva de
Trabalho abrangeé lodos os integÍantes da categora proíissiona dos municipios dê Pêlotâs e
Capáo do Leáo.

Parágrafo Primeiro - A presenlê cônvençáo terá vigêncrâ de '1o de fevereiro de 2020 até 31

de janeiro de 2021, surtindo efe los a pârlÍ do registÍo dâ presente Convênçáo junto ao
Ivlinistério do Trebalho.

CúUSULA TRIGÉSIiIA SEXTA: BANCO DE HORAS - FiCE EdMitido O USO dO

banco de horas para as propÍiêdadês e empresas quê possuem conlrole deiornadâ (livto ponto,

c€rtáo ponto ou ponto eletrônico)

Parágrafo PÍimeiro ' Considere-sê pârâ êfeito de âplicação do banco de horas, a lornada
semanalde lrabalho pÍevistâ no conÍato de lrabaLho do empregado

ParágraÍo Sogundo - As horas excedentes ao estâbelecido ôo parágrâfo anterior, quando não
forem objelo de compensação dê horâs para supressão da lornada ãos sábados n€m de dies
que ântêcêdem ou sucedem feriados, seÍáo traladas como cÍáiito, enquânto as ho€s a menor
sêrâo computadas como débilo dôs efiplegados.

ParágÍafo Tercello - As partes considerem horâs a mênoÍ os êlÍesos najornâdê de trabalho, as
ausências ojustificadas e as saídâs eniêc pâdas, sem justÚicativa.

PaÉgrato Ouarto - A compensaçáo des horâs extías traba hedâs se daÉ da seguinte íorma:
por cada 1 (uma) hora extra trabalhâda o empÍegado terá direito 1 5 (uma e rneja) hoÍa de folga

Paíágrafo Qulnto - As compênsâÉês de que tÍatam essa convenção deveráo ocorrer no
periodo máximo de 3 (lrês) meses a contaÍ do fâlo gerador

Parágrafo SeÍo - Náo ocoíendo a
do fato gerador, a hore trabâlhada

nop de até 3 (três) meses

(cinquênte por cento) sobre o saláÍo
com acréscimo de 50%ser paga pela



Ante o acordo aqui efetuado as partes requerem seu regastro pêÍante a autoridade

competente, para que surta os seus jurídicos e legais efeitos.

Pelotas, 19 de outubro de 2020.

SINDICATO DOS TRA
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