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e
de 01.10.2007
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. lêlativoà data-base
qoe
de âmbilonaciona,
ê 3009.2008,
ao periodorevsãdohavidoentre01.10.2007
FedêÍa,a CLTe demaisegisÌações
cêlêbÉm,eínconsonância
comã consliiuiçáo
pertinenles,
Públcavincliadâ
de um lado o COBFIA
TEcNoLoGIAs/A Empresâ
coBRA e de outrcde como
ao MinlsiéÌio
da Fazendâ,
dorãvânle
denominadã
NACIoNALDoS EII/IPREGADOS
representanies
dosempresados
a FEOERAçÃo
OE DADOS. SERVICOSDE
DE EMPRESASDE PROCESSAII'ENÍO
dosT€balhadoÍes
em
|NFoRMÁTEÀ
E stMtLAREs- FENAoADoS.
o sindicato
de Dados,seryiçosde
ÊmpÍesás
e ÓrgãosPúblicos
e Privados
de ProcessamenÌo
lrformática
e simlârese Protissionais
de Processamênto
de Dâdosdo Esiadode
Aaqoas - slNDPo-AL,o sindicatodos Ìrabalhâdorêsem EmpÍesasde
o sindicato
dos
Processamenio
de Dádosdo Estadodo AmazonasSINDPo-A|Í!.
de
Dados,
Trabalhadores
em Empresas
e ÓrgãosPúblicosdê PÍocessamenlo
Seryços de Infomállcae SimiLares
da Bahia- SINDADOS-BA,
O Sindicato
dos
TÍabalhadorcs
em PÍocêssamênto
de Dadose Infomáiicado Estadodo CêaÍáde Infomática,
Similares
SINDPD-CE.
O Sindicato
dosTrabaLhadorês
de Emprcsas
Dislrilo
Federál
SINDPD-DF.
o
e ProÍissionais
de PD@ssamenìo
de Oadosdo
S ndi€tos dôs EnpÍegadosem Eúprêsãsdê Processamento
de Oadose
TÍabalhadoÍes
em Iníormática
do Estadodo ÉspÍirosanto.- slNDPD.Es,o
s ndi€to dos TÉbalhadoÍes
de Emprêsâse orgãos Públicose Privadosde
Processamenlo
e ProÍssionais
de
de Dados Seflcos dê lntoÍÍnática
Similares
Prôcessamênto
o
sindicato
dos
de oâdosdo Eslâdodê Goiás SINDPD-Go,
Empresados
em PÍo@ssameniode
DadosdoEsladodoÍ\ía.anhãoSINDPD-iIAO
SirdÌcato
dosEmp€sâdos
em Empresas
de Pfo@ssamento
dê Dâdos,SeÍviços
de
LnÍomálica
e Simllâres
do Estadode ÌúinâsGerais SINDADOS-MG.
O Sindicato
dosTEbalhâdorcs
em EmpÉsase Ó|gãosPúbli@s
e Privados
de Procêssâmênto
de Dados,Seruicos
de Infomálìcã,
Similáres
e Profissionais
de Processamento
de
Dadosdo Estadodo l\,lato
em
Gíosso- SINDPO]VIT.
O Sindcaro
dosTÍabálhadores
Processamento
de Dadosro Estâdodo PaÍa - SINDPD-PA.
O sindi€ro dos
TrâbahâdoresêÍn Emp€sase OlgãosPúbicoê Privadode Processamenlo
de
Dádosda PâEíbã- SINDPD-PB
o SÌndicatô
TÉbálhadoÍes
em
Emp€sas
e
dôs
OrgàosPúbicose Privados
de Processâmento
de OadosSeruiços
de Infomática,
SimÌlares
e ProÍssionais
de ProcessamenÌo
de dadosdo Estadode Pernambuco
SINDPD-PE,
O Sindicalo
dos EmpÌegados
de Empresas
de Pbcessamento
de
Dadosdo Esladodo PaÍaná- SINDPD-PR
O S ndicátodos Ìrabalhádores
em
PÍo@ssamenro
de Dadosdo Estadodo Piauí- SINDPD-PI,
O s ndicatodos
TÉbalhadores
de Processamenio
de Dádos,Sêtuiços
de lniomálicae Similares
dô
Esládôdo Rio GÍandedo Norte, SINDPD-RN,
O Sindicato
dos Empregados
de
ÊmpÍesasdê Processamento
de Dadosdo Estadodo Rio GÍandedo S! SINDPPD/RS,
O S ndicatos
dosTrabalhadores
em Empresas
de PÍocessâmenlo
dê
Oâdos,InÍormáii€ do Esradode SeÍgpe SINOPD-SE,
O Sindicârodos
Trabãhadoresem Pbcessamenro
dê Dãdosê Emprêgados
dê EmpÍêsasd
Processafrenlo
de Dadosdo Estadode São Paulo- SINDPD-SP.
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- DatâRevisad.01.10.2007
â 30.09.2008
Acodo ColêtivoÍlê Trabalho
Fenadados
Comissáo
Sala.ial
CobraTecnologia
S/A
CLÁUSULA
í" - REAJUSTE
SALARIAL
s.a. rcajusiaÉ a pâÌlr dê 1" de ouiubrode 2007. a
A CobÉ Têcnologia
portospeÌcenluars
ê
em4,15%(qualros
remuneÍação
integÍãdê sêusêmpregados
peo
quinzecentésimos),
lPcÂâpurado IBGE
mÍêspôndente
à variaçáo
integraldô
de2007
acumulada
no oeriodo
deoutubrode2006
a selembÍo

- paGAMENTo
cLÁusuLA2.
it€NsaLDEsaLÁRros
integral
do
à ÍeÍnuneÊção
A CobÍaTecnologa
SA. pâgaráâos seusempresados
úll
mo
diá
úlL
mêslrabahadoatéo seu

saLARraL
cLÁusuLA
3.- cotvtpLEtllENTAçÃo
sãlãÍial
a devldâcomplemenlação
A COBRAgarantirá
a todosos seusenìpregados
porauxílio-Doênça
pÍimêiÍos
oL
ac
dente
de
lraba
ho.
nos
noscãsosdeaÍaslamento
porpeíodossucessivos
de6 (seis)meses,â citérioda
6 (ses)mesesprorcsáveis
cLÁusuLA4" - LtcENÇaPRÊMto
A COBRApagaÉ,a cadaperíodode
devigêncado@ntÍatodetÍabãlho
cincoános
âoêmpÍêsado
admilido
alé03dêoutubro
de 1996,urnaicençapÉmiode 30(irlnia)
parao Empregâdo
e
d âs consêcutivos
a seÍ gozadâno periodomâisconveniênte
paE a empÍesa.
podendoesta.a seu critério,
em pecúnia,
concedffá conveBão
mediante
solicitaçãô
dôêmprêgãdô
ParágEroÚnico- Em casode dêsigâínenlo
sejapor iniciativa
do êmprcgado,
própria,
poÍ dlspensa
semjustacausaou poraposêrtâdoÍia,
a licençapÍêmo dos
peÍiodos
que
pecúnia,
garãnlido
a
ÍaçajusseÉ convedidá
em
a pmporcionaiidade
à
Íazáode 1/5do valorda icença,por anotrabalhado,
apóscincoanosde êfêlivo

cLÁusuLA
5.- auxíLtoREFETÇÂo
A CobraTêcnôlogia
âuxilioÍefeição,
SA fomêcerá,
semônusparaos empÍegâdos,
através
de 22 (vÌnlee dos) cÍédilos,
no valoÍdê R$ 1886 (dezoito
reaise oilenlae
por cÍédito peóãzendo
seis centavos)
um rora de R$ 414,92(quar.ocentos
e
quâtozêreaÌse novenìa
e doisceniavos)
mensais,
inclusive
nomêsdeiériase aos
pelacláusula
emp€gados
beneliciados
3'(ier@úa),
nasmesmas
condiçóes.
ParágÉfoPrimeno- A CobraTecnologla
S.A.con€derào crèditona opção
ã imênlação
ou refeiçào,
a critério
doempregado
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30.09.2008
Acordo Coletivode Trabalho- DataRevisadã01.10.2007a
Fenadãdos
SâlâÌial
CoBìssão
cobra Tecnolô9iâs/a

cumpÍÍ lornada
PârágÉíoTerceiro Ìiquelêadiciona- SempÍequêo empfegado
queêxcêdanomínimo
4 (quãtro)
hoÉsdã cargahoáriadiáÍiâinlegÍaraÉius a um
previslo
váloriacial
nocapul.
liqueleadicional,
noÍnesmo

cLÁusuLA
6., DAcEsraaL vTENTAçÃo
A CobGTecnologiâ
S.A crêdÌarámensamenìesemônusa todosos empregados.
pâÍa
espêclfico
reais),em cãnãomagnéiico
o valorde R$ 140.00(cenloe quarenla
áos emp.egâdos
beneÍciados
inclusivê
alimentação,
a tínrloda cestáálimenlação,
pelacláusuâ3a(lercei€),nasmesmas
condições.

cLÁusuLA
7.- auxÍLroTRANSPoRTE
que fzer tal
valeiransportê
ao êmpregado
A CobÉ Tecnologla
SA concederá
opção,quelheseráentrêgue
alé o quinlodia úlll de câdaíìês, em confomidade
das
com o inciso/üVl do aiigo 70 dâ ConsliluçãoFede€le em cumprir,renlo
1985.
disposições
daLein"7.418,
de 16dedezembrode
ParágrafoPnmeno- A paÍicipação
da CobraÍecnoogias A. nos gaslosde
dêsocámênto
dô íuncionário
seráequivalenle
à par@laqueexced$a 4% (qualrc
por cento)do seu salárobásicoconforme
o parásraio
únicodo aÍtigo5'da L-.i
7 414/a5
PâíágÍâfoSegundo- PâÍâo disposlono padgraÍo primeirc.ntegrâmo saàrio
báscoasseguntesveÍbas
| - Vencimenlo
PadÉodo CargoATA
ll-Valorem CaiilerPêssoal-VeÍba0 1 Se ,
a ) Paraos DAS- vêrbá 078
CLÂUSULÀ
8'- PLÂNODESAUDE
A CobraÌecnoloqiaS.A compÍomele-se
ã manier,sem ônuspaÉ os êmpíegados
admiridosate 03 de outubrode 1996, o Pano de saúde Básicô PãÍã os
empregadosãdmtidosapós ã datâ acimãmencionada,
a CobÉ Tecnoogâ S.A
por cento) do vaÌordo Planode
aÍcãÍácom o valorequivalente
a 50% (clnq0entá
SaúdeBásico,em corformidáde
com o que dlspóea ResouçãoCCE n' 09, dê 03
de oltlbÍo de 1996,sendoque na hipólesede mudançasimposiaspela legislação
ou decsão judiciâ|,as pânes@mprometem-se
a manterprocessode negocação
visandoà necessária
ãdeouacáo
à novarealidade.

cLÁusuLA
9.-auxlLlocREcHE
E pRÉ"EscoLA
(as),rcêmbdsode despesas
a empEsacoicederáâ lodosos seusêÍnprcgâdos
comcÌechêe pÉ-escolaconioÍnedisposlo
nospaÉgÍaíos
abaixo.

rás
fre"
6

\V"l

vao'dás despesãscoaprovádascoa crecfe pa a lìlhos
m período
de 1 (um)rn?, apóso relornoao Íabalho, no
pâÉ
1750 )
€daÍho (á)/ '
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01.10.2007
a 30.09.2008
Acordocolêlivode Trãbalho- OatâRêvisâda
Fenadadog
s/À
Comissão
Salarial
cobraÌecnologiâ
pâÍa
omprovadascompré-êscola
Paráqrâfosequndo no valordas despesas
(as) do 13' mêsalé o 83omêsdê vida,novalormáximo
de
ílhos de êmprcgados
pala
(a).
R$175,00
cãdaílho
dequetÍãlâo caputdeslacláusua
Pârágrâfo
têrcêiro- NãoÍarájusao reembolso
(as)cuiosÍlhosÍorem
de reembolso
dessaÍnesma
os (as)empÍesados
beneiìciários
medianle
declâaçáodo (a)empÉgâdo
natureza Estacondição
seÉ iormalÌzadâ
(a)porescrito
à empr6a.
cláusula
seÍáêlêtuâdo
PaÉgEfoquarlo- O Íeêmbosode quêtíalao capuldesta
mensalmenie.o emp€sado(â) deverásoicilálo junto com os €specuvos
comprovantes
dedespesas,
à empresa.
prevìstafesta
Parásrafoquinto Os sÌsnatároseniendemqle a concêssão
parágrafos
primeiro
cáusuãatendeao disposionos
e sêgundodo artigo389.da

cLÀusuLA
io. - HoRÁRto
ÀiraMENTÀçÃo
podeÍãoíazer lso de 2 (dois)
As emp€gadasem peíodo de amamenìação
peÍlodosdiáriosdê 30 (ldnlâ)nìlnutos
antesou ao Ínal dâjoÍnâdade t€balhoâté
(seis)mesesapósa li@nçamalernidãdê.
complelarô
podeÍáoplâÌporumpeíodode 1 (urÌìa)ho€
PâráglâÍoPdmêirc-A Empresado
porumperiodo
ouaÌndaa pmrogaçãoda
licença
maiernidade
dê 15(quifze)
dias
ParágratoSêgündo- A CobrâTêcnologia
S.A.podeÍádêsgnarlocalapropiado
Pârásrafo Terceiro A CobÍa Íecioloqia S.A. adoia.á ho.áÍio especialpara
empregadasque esiejam amamenlndo, de a@rdo com parecerdo óBáo de
Medicina
doTrabalhodaEmpresa,
emilidocasoá caso,sempejuizodo drsposiono
párágraÍoúnicodoarllgo396da CLT

púBLtco
cLÁusuLA
1r'-coNcuRso
A Cob€ ÌecnologiáSA. sê cômpromê1ê
ã iázer âdmissõesem qoadroíLncional
mediante@ncu6opúbli@ ná formada lêi.

cLÁusuLA
r2r- DrRrcENÍE
DAaEcE coMrssÃoDENEcoctaçÃo
Em álé lrés diása ôãdâmês sêráliberâdoum empresado
dÌetorda AECe da
comssãosalarialpârâcompareera.compromissos
@m o Sindicaio(.eunióes,
prevlacomunlcaçáo
ass€mbléiâs,
etc.) medianlê
à DÌeçãoda CobraTecnolosÌa
PârághíoPrimeiro- A CobraTecnologlã
SA.
paÍã
parlicipação
de
seeiços
de
um
d
risente
/\
{\\ enconrrôsdorrnbr6-fli'.\especr va caregorià
\\\tècessidade/óosefr,çol
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a 30.09.2008
Acordo Colêtivode Trabalho- DataRevi.adâ01,10.2007
CobrâÌêcnôlogiâ S/À
ComissãoSaladal
Fênâdados

cLÁusuLA13.- LTBERAçÂo
DEREPRESENTANTES
A CobraTecnolosia
S.A. lbeÉrá da marcaçáo
do pontoê alvidadeslâborais,
duÉnteo peíododo mandato,
os represènianies
dos empÍêgâdos
Íeconhecidos
pelaEmpresa,
prêjuízo
salárlos
como
se
estivesse
em
sem
dos
cor€spondenles,
previâmente
efetivot€baho,os integÉntês
ên1Íegue
e no pÉzode alé
de rêlação
30(t nta)diasdainvestiduE
nocargoà empresa.
CLÁUSULA14: - ACESSODE REPRESENTANTES
DOS EIUPREGADOS
ÀS
DEPENDÊNctas
DÀ EÍltPREsÀ.
A cobraTecnolog
o acessoâos
a s.A.garanle
aosreprsentanles
dosêmprcgados
prévioênlendimenlo
locaisdet€balhomediante
e nohoÍáriopÉ-Ítado
- DA ESTABILIDÀDE
CLAUSULA,I5"
PROVISORIÀ
A cobraTecnologaS.A assêgurâdêsdêquê rêquêidâduÉnleâ visênciado
presenleacoído,a gaÍantiade empregoessâlvadâa ocorènciáde justâcausá
pÍalicadopelo empregado,
aos emp€qadosque se er@ntremras seguintes
situaçóes
e pêlosprazosa seguirespecifìcados:
à)

Aosmembrcs
êlêilosda Comissão
de negociâção,
no periodocomprendido
paÉ a eleiçãoe os 90 (noventa)
enlrêa Ìnscrição
diassubseqúentes
ao
Aos membrosdâ Dúeloriâda Assoclação
dos Empregados
da Cobra,
membros
dos conselhos
Oelibe.ativo
e Fisca,duÊnleo períodoefetivodo
preústonoestatuto
mandato,
em vigor,e âte 180(€rio e oiienla)diasapós

ParágEíoúnico:serácriâdacomissão
pâritária
entreÍepresentantês
da empÍêsa
ê
paradiscutiracercâdâ ioínalização
dos empÍegádos,
dâs alribuições
e relaçóes
dasenlidades
repÍesenlaiivas
dosempregados
coma êmpÉsâ
cLÁusuLA i6.- GARÀNÌtaoE EílpREGo
A CobrâTecnologiá
garantia
S.A.ássegura
a seusempÍegados
de empregonos
l)

Geslantê:nos termosdo artiOo10.. nciso ll, etrâ b' do Ato dás
Disposições
Transiiórias
da Constitução
FedêÍaldê 05 de ouiubrode
1988.

Jl)

Paternidade:
30 (lrintâ)dias âpós o nascimentodo ílho.
certidão€spectivâlenhasdo entreguea CobÊ Tecrologiâ
máximode15 (quinze)diás, contadosa parti.do pano.
AuxílloAcidenláriô:12 (doze)mesesápós o términodo
ì e . m o sd o a n 9 o 1 1 8d a L e i 8 . 2 1 3 / 9 1 i
E,P

1g.[
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a 30.09.2008
01,10.2007
Acordo Coletivodê Trabalho- DataRevisada
Fenádados
CobrâTocnologiaS/À
Comi$ãoSâlâriál
paÉ Íequêíer
inlegÍa
a) dorempodeconiribuiçâo
apôsentadoriã
Nacionalde
segu
dade
Social-lNSStou
hstituto
junto ao
b) da idâdemínimâpaía requerera aposenladoÍia
Naôiona
de Sesuridade
Sociâl-lNss.

v)

quê,âpósãLtada
180(centoê oitenta)diasao empregado
Reãbiltado:
doênça
sêjáreãbilitâdoem
novocargo.
ocúpácionã,

VD Ponadordo virusda AIDS(Síndrcmedá lmunodeÍiciêncja
AdquÌida
a ser avaiado
SIOA),coma apÉsentação
de audomédicoconclusvo,
peÍlod
icãmeniepeloseN ço MédicodaCobrâTecnologia
S A . salvona
pólese
grave
pedido
h
de iaha
ou de
de demissão,
esle,comâ dêvda
assisiência
doSindicato
dâcategoiaproÍssional.
PârágrâfoPnmeiro Suspende'se
a contasemdo prazode concessãodas
previstas
vantagens
nosincisosll,lVeV quandoocoreruma
dashipóteses
abaixo
pelajustiça:
desdequenãocanceada
a) penadesospênsãô;
b) fahasao seruiçoinlustiÍcadasi
(suspensão,
c) licençâparalÉlo de ntê.êssêspârticulaÍes
sêmvêÍìcimenlos,
do
conlrâiode lrabalho).
PârágrâfoSegundo paraeÍeiiodo incisolV o empregado
deveráconlarcom no
mínmô 10 (dêz) anos de irabalhona empÉsa, considerando
se como inicioda
conlagemde tempo de seryiço à daia declaÉda e devidamentecomprovada
conslântêdaFichâderegislrode Emp.egado
ParágrâfoTêrceno- Pâ6 eÍêÌiodo incisolV lellas'a'e'b', o emp€sadoÍâÍájus a
estaga.anliaapenasalé â dataem qoè competaÌotempoou dademínimapârâs
habilúara umadasopçõesde requeÍimerto
de aposentadoÍia.
CLÁUSULA17á. EMPREGÀDO
PORTADOR
DE NECESSIDADES
ESPECIAIS
A CobraTecnologÌâ
S.A.providenciaácondiçóes
minimaspa.apessoasporladoÉs
de deílciências
na Íoma da LeiFederalr"10.098de 19 de dezembrode 2000.

ParágrafoPrimêiro- A CobÉ Tecnologia
S.A. gárantehoráÍioespêciálparâ
inleryalo
de almoçode 120(centoê vinle)minLtose garanleâ ietbllizáçãodo
ho.áriodeirabalho
eslabelec
domaPorlaÍia
n"4.017de 17denovembro
de 1995.

ponador
quãÍìdo
ParásEro
sesundo-A d spensa
deenìpÍegado
dedeíclència,
sê

iralarde contralopof lemposúpeid ã 90 (novêita)diãsê á ìmotivãda,
no conÌrâtô
porprazodeterminadosomenlepoderáocorcÍ apósa contrataçãode
substilutoem
condioões
semeihantes.
na fomâ eslabelecida
ro Decreton" 3 048 de 06 de maio

L,,
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CLAUSUL I8'- PAGAIIIIENTO
UPLEIU

a 30092008
01.'10.2007
AcordoColêtivode TEbalho- DalÂRèvisãdâ
Fenad.dos
ComissãoS.larial
CobraTecnologia
S/A
SA. pâgaÍáem foLhasupeÍnenlarno máxmoem 07 (sete)
A CobraTêcnologia
paÍao pagamênto
de pessoalda Emp€sa,as
dÌasúleisapósa dátaestipuladâ
por
dúe.encascausadas ero em seus 6ntÉchequêsno iocantêao salá.io_
deseMço.
e adicionalde
lempÕ
ÉfeÉicia.insâlubridade
cLÁusuLA í9. - LtcENcÀLUTo
por
de icênçarulo
ao empregado,
05 (cinco)diasconsêculivos
Seráoôoncedidos
irmãou iÍmão,sogroou sogEou
docônjuge,
ascendênle,
descendente,
Íalecimenlo
Socla vivãsob
e PÍevidènciã
em suaCarleira
de Trábalho
oêssoaaue.declaráda
vâremlneÉçro
,ud depeldèlia sêr p "ju zoda respecl
sA, no
a CobraTêcnologia
ParásEfoÚnico- O emp€gadodeveráâpÍeseniár,
pÉzomáximo
(quinze)
licença,
documênto
oÍic
a de
dias
úle
s
após
o
da
dê 15
sozo
justificar
paG
comprcvação
a Íeterda concessáo.
CLAUSULA
20'- FERIAS
O periodode ÍéÍias.ndviduaisou coelivas,náo podêráter nicioaos sábâdos,
na Empresa
e en diâs
ÍeÍiados,
nôsdiasem quenãohouverexpêdenle
domingos,
já compênsados.
que
pará
em
regime
deescalas.
empresados
trâbalhêm
êxcêto
S.A
ParásrâfoPrinêiro- A decisáosobreíérÌascoelivasnã cobÉ Tecnologiã
serásemprelomadade
comumâcordocom
naconalou de Eslado
em casode abrangênca
A FENADADOS,
não
êxistâ
ÍeDresentacão
sindicâl;
ondê

rD

- ôo como sindicaiolocal,noscasosêm quea decisáo
abranger
apenasum detemìnadoEsiado ou não alingir abrangência

ô
Parágraíosêgundo:A CobraTecnologa
S.A sempreinfomaráao êrnpregado
inicodogozodefériasnominimocom
30(dnla)diâsdeârtecedência.
PerágÉíoTerceiro:o emp€gadopodeÉpaícelaÍsuasfénasem doisperíodos,
sendoumdelesnuncainfe ora 10(dez)dias.

cLÁusuLA
21"-cuMpRttvtENTo
DoacoRDocoLETtvoDETRABALHo
Sêrá rêalizadã,sempÍe que soliciiadapelas parles. reuniãode âvalìaçãodo
cumprimento
do Acordoentre a CobETecnologia
S.A. e ã FENÂDADoS.
Parâghfo Primêiro Caso sejam, delectadosquaisquerproblemasqlanlo ao
pelas pades,das disposiçóes
cumprimento
desle lnslrumerto seÉ concedidoà
reclamadaum prazode 30 (lrinla)diâs para â soluçãoque se Ízer necessária,
podendoseracordadop€zo maior,lendoem vistaa naturezâ
da quesláosuscitadã.

das
de cumprimenlo
dê quaisqueÌ
pÍazo
coÍier depoisde vencidôô

r[,

-*,t^w

- DarâRêviseda
a 30.09.2008
01.10.2007
Àcodo Coletivôde Trabãlho
Fênadados
Cômissão
Salarial
CobÉ TécnologiaS/A
e aceitâa legúimidâdê
Pa.ágrãfoÌerceiro:A cobÍaTecnologaS A reconhece
paíaâjozaremaçáodê
pelaFENADADOS
processualdos
represeniados
sindicalos
acordo,nos
do
cumomenio,no casode descumpmentode cláusulas prêsenle
temo daleqÌsaçãovigenle.
ao quêdispõeo ãíigo 613,Vll da cLÌ, a Empresa
PârágrâtoQuarto:alendendo
por
porcênto)do saláÍiominiÍnonacionalvigente,
(um
com
muha
de
1%
respondeÍá
parle
quê
poÍ mêsde descumprimenlo,
poÍ nfraçáo, seráreveriido
à
empÍeqado,
orei!di€da.

cLÁusuLA
22.- DrvuLGAçÃo
DoacoRDo
dê
ào píêsêntêAmrdo coLeiivo
a cob€ Tecnologia
S.A gaÉntea divulgação
dias da
em alé 60 (sêssenla)
Trâbalho ACT a todosos sêus empÍeOâdos,

cúusuLA23"- PRocEsso
JUDtctats
processual,
comosubslituto
Nasdemandas
em queos sindÌcalos
conslilliÍem-se
pela
bem como nas açõespúrimasajuizâdãspeos S ndi@tosÍepÍesêntados
em
S.A. e quêestejam
FENADADoS,
em queÍoÍ condêrada
a Cob€ Tecnologia
ou à FENADADOS
íásede execuçáo,
a Empresa
Íornecerá
ao .êspectivo
Sindicaio
quepossam
qle evilemgastosãdicionais
compericias
os cálclloso! informáçóes
partes
signaláriâs
desleAcoÍdo.
oneÍârãs
cLÁusuLA 24'- QUADROS
DEAVISOS(&sociâção/Sindicato/Comissãodê
dos
A Cobrã TecnologiaS.A. manteÉ â d sposlçãodas represenlâçõês
conÍorme
em suas inslaaçoes,quadÍosde avisos exclusivos,
êmprêgâdos,
praticado,
ent€gando
copiasdaschavésàsdiversas
ÍepÍêsêntações.
SALARIÂIS
CLÁUSULA
25i . PESQUISAS
os
s.A realzarpesquisas
sââriaisapreseniaá
SêÍnprêqle a CobraTecnoLogia
juizo
que
á
da
à
repÍesentação
dos
empregados,
dêsde
resutadosdos estudos
pâÍâsuadivulgação
'ìãohajampedinenlo
êÍnprêsa.
CLÁUSULA
26"- REPOUSO
SEII'ANAL
REMUNERAOO
os adicionãs
Ao pagamento
do repousosemanalEmuneradointegraËse-ão
do
notumo,
de sobreaviso
e de hoÉsenras nostêrmosdâsnomâsê da legislação

cúusuLA 27"- LtcENças
ÌeclqlosE SA

desdequê devidamente
concederá
ao emprsúãqó

?,;

â 30.09.2008
01.10.2007
AcordoCotetivode TEbálho- DataRèvisâdâ
CobraTecnologiãS/A

de acoÍdocomo Ato das Disposições
b) 05 (cinco)diásde li@nçapâtêrnidade,
parágraÍo
constilulção
Fêderall
ãnigo
10"
loda
Ìransilórias,
que,comprovadamente
adolaÍcÍiánça
c) 05 (cinco)diasde licençaao emprcgado
(uÍì)
ânodevida;
menorde01
de acordôcomo arliso7', nciso
d) 120(centoe vlnte)diasde licênF gestánte,
Federal.
XVlll,dãconstiruição
os diasde lìcençade
ão úleise consecutivos
PârágrafoprimeiÌo:consideÍaÊsê
'c_
qLerÉlaa os lers a ,'b
do€pui deslacláusulá
que adolarou obiivera guâda judlcialpa6 lins dê adoçãode
a) à empÍegada
licençâ
maiernidade
noslermos
doad.392,a saber:
c.iançasêráconcedida
l) No casode adoçãoou guâdâjudicialdê cÍiançaalé 1 (um)ânodê idade,o
peÍiodode icençaseráde 120(cenloe vinte)dias;
ll) Nocasode adoçãoou guádajudicialde cÍiânçaa pa'1rde 1 (um)anoaté4
(quârrc)
diasì
anosdeidade,o períodode
li@nçaseÉ de60(sessenia)
anos
lll) No €so de adoçãoou suaÍdajudicialdê cÍiançãa padÍ de 4 (quâlro)
delicênçã
sêrádê30 (Ílntâ)dias.
aie8 (oito)ânosdeldade,o período
CLÀUSULÀ
28' - SEGURO
DEVIDAEttllGRUPO
ou,sê a
o câpitalsegurado
relatvo â câdaempregâdo
seÍáalla izadoanuaimênlê
sêmpÍeo
lei permitir,
de Íoma d versaporacordoenlreâs paÍtês,obseNando-se
preceiluado
naResoluçáo
CCEn' 09 de03deoutubÍo
dê 1996
sobrêos
inÍor.nações
Parágrafopimeiro A CobraTecnologla
S.A. disponibllizaE
valoÍêsdacobertura
dosêguÍodevidacônt€tâdoparâseusempEgados.
ParágrâfosegundoA CobraÌecnologiaS.A. mantêÍána apólicede segurode
vidaemGrupoa assistência
funeralpa€osempregados,
cônjugeêílhos.
cLÁusuLA29.- aBoNo DEacotupÂNHÂMENTo
o
Pâralinsde ãbonodâ frequènciâ
ao lrábalhonassìtuações
em quesejLJstifiquê
à cheÍâ
enfeÍmo,
o empregado
deveráapresenlâr
acompanhamenlo
de depêndente
imêdiaiâ.
obrigãtorâmente,
ãlestádo
ou laododo médicoassisienie
do dependente
iustiÍcândo
a iecêssidadê
do acomDanhamento
primsifo:Nestes
podeÉabonaÍãíreqüênciã
do
Parágrâfo
casosa chefaimediatâ
Abonopor periodo
empregado
até o lúaximode 7 (sete)diasúteisconsêcutivós.
da Direloria
Executiva
da
superioÍ
a esseprazodeverásersubmelido
à áprovâção

/fãrágrafo sêgun.lo:Para-r
dô êmprêgáqó
ô
/í pependentes

d\d
/ll/e,í,mGôuaãdos

.ttí 1511.

desia cláusula, consideÉm-se
panheÉ (o) os pais, os lìlhos

,^n'f^

01.10.2007
a 30.09.2008
AcordoColêtivodê Trabatho-DataRevisadâ
Fenadados
ComissãoSaladal
CobreTecnologia
S/A

FUNCIONAIS
CLÁUSULA30'- ACESSOA INFORI!'AçÕES
A Cobra TecnologiaS.A. gaÍãnle ao empÍegâdoe ex empregado,medianle
solicÌtação
escritae enlregueao órgãode RecorsosHumanoslocal,o acêssoàs
o
ìníormâçóes
funcionais,inclusivêrêsultadosdê êxamesmédicos,assegurândo
dirêitoà @Diae à retilìcacão
de documentos.

cLÁusuLÀ
3't'- ÀTEsraDo
DEcoNTÀTo
A cobÍa Ìecnologias.A. abonãáa falta de emprêgado
enquantoperduraro
qLeobngueo
acometido
de molesiia
infecto-contagiosa
Íaiamenlode dêpendênle,
onfome a Lein"6.259de30deoutubro
de 1975.
solamento.
consideram
se depêndenles
PâÉgÌ.fo único:Paíaêteiioexclusivo
dêstacláusula,
pas,
os Ílhos lesítimosou
do êmprêgadoo cônjuseou companhêiE(o),
os
jüdlclâdoemprcgado.
adotados,
ounenorquêestêjasobaguaÍda
CLAUSULA
32' - ÀV|SOPREVIO

A CobÉTecnoLogia
S A dêsobigará
decumprimenlo
deAvisoPévioo empregado
quecomprcvar
demiridoou
dispênsado
sêmjuslâ
causa,
outÍaÍoÍmadetÊbálho.
CLAUSULA33' - ESTÀGIO
A Cobra TecnologiaS.A limitaráa quantidadede eslagiáios de modo â rão
pÉjudcá-]os no processÕde aprendizadolendo como €Íerenciã o percentuâl
Ìúaxlmode 10%(dezpoÍcento)do êfetivoda €mp€sa.
PârágÉfo Único: Fica vedadaã utiizaçãoda mào de obÍa de estagiáriospaÍa
Íecohimenlo da vacância de posios de trabálho, cujas ativdades sejam
peiopessoalpermanenle
desempenhadas
da Empresa.
C!ÁUSULA34I . JOVEII'APRENDIZ

paradesempenhar
O jovêmaprendz,.ontÍâlãdôpôr prãzodeteminadô
nâ CobÍâ
Tecnologia
S.A alividadecompatível
não será
coín sua Íormaçãoprcfissional,
contemp
adocomos bênêÍíciôs
desteAcoÍdoColêtvode TrâbalhoACT,Ícandoo
mesmoÍegidopêlalegislação
espêciÍica.
cLÁusuLA35.- EsruDÁNÌEsEiltvEsflBULÁR

30.09.2008
01.10.2007a
Acordocolêlivode Trãbalho- DataRevisada
Fênadados
comissão
Salariâl
CobraTecnologia
S/a
das condiçóes
de lrábaho
A CôbÍaÌecno og a S.A. seguirácom os levãnlamentos
de todas as suâs inslalaçóês,visando @reção de problemasevênlualmente

que
primêiro:a cobÉ Tecnologia
situâçóês
de trabalho
S.A. invêstigará
Pârágíâfo
apli@ras nonnas
fÍslcosou visuais,objellvando
demandem
esÍoÍÇos.epetilvôs
e seguançadeTrâbalho.
€gulamentâdoÍas
dê EÍgonômia
a
poÍlâdor
ÍisicâteÍágaÍantido
dedeÍciência
Pârághrosegundo:ÌodoempÍegâdo
que
processo
respeclva
deficiênc
a
não
se
dê tÍabalho,
de Ío.ma
a
adaplação
do
ã Poíaria
a obseruar
Pârágrâfo
têrcêirora CobbÌecnoogiaS.A. combÍomele-se
I,ITPSno3751/90,
nosp€zoslesais.
o direilode
Pa.ásrâfoquârto:A cobÍaTecnoLogia
s.a. gaEntêâosêínprêgados
à
cheÍa
imediala.
sempÍe
se âusentaÍem
do loca de lrabalho,
apôscomrrlcaçáo
queseapresentarem
condiçóes
de iminenle
íiscoê/ouadveBasàsaúde
quintorAsocorÍéncas
deslacláusula
Pâráqrâfo
€lacionadas
noparágÍâÍo
antêtioÍ
pea Medicina
do
devêrão
serimediâlamente
comunicadas
aosórgãosÍesponsáveis
que
S.A.
tomarãoas
TíabaLho
e SeguÍança
do Tfabalhoda CobraTecnolosia
PâÉgrâfosàdo: Serão ncêntivados
todosos estudose açõesque vênhâmã
contÍibu
ÍoaÍa melhoÌia
dascondicóes
delíãbahoe saúdeambiental.

cLÁusuLA
37"- ExatuE
tuÉDtco
êm
A CobÉ Tecnolosia
S.A saÍânlìe
êxâmemédicopa€ os seusemprêgâdos
do
Ìrabâlho,
de
29
de
dezembro
confomidade
coma Portarano24194
do lúinÌstéio
osdadosesiaiísticos
aos
de 1994,e da normaNêJRH
41.1,de 03/01/95.
iníormando

cLÁusuLA
sB"- REABtLtraçÃo
Todo irabaìhadorcom doenÇaproÍssionalou relacionada
ao lrábaho,desdeque
impedidoderelornarà aiivdadede origem,serarêabliladoem novaátividâde.

PárágÉfo primêno: Após âíâsramentodo rrabalho, por bênelìcio
precidenciario/acidentáro,
seÉ gradativode acordocom a
o retoÍnoà produção
pelaÍ\íedicina
siloãçãode cadâlrabãlhãdôÌ.
ávâliãdãpeo ór9ãoresponsável
do
segundo O p,ocesso de reabiÌtaç;o proÍiqsiorà
seÌá realizadoem
conveniocom
o CRP/INSS.

dos
FacultaÊê-á,ás ÍepresenlaçÕês
qualquer
pÍo@sso
lodo e
de rêablitãçãô

íl'

AN

t"*
V

a 30.09.2008
Acordo Coletivode Trabálho- DataRevisãdâ01.'10.2007
Fênadados
CôbÌáTecnologiaS/A
d!€nte o
S.A. co.ôederáaos empregados.
P.rágraío quârto:A CobraTecnologia
pÌoÍssiona realizadoêm hôráro
peÍiodôde estâgioná Empresaparâ reabililaçáo
detÍãnspone
intêgral.o aurilioalmenlaçãoe reembolso
CLÁUSULA 39i - ESTABILIDADENO ÉllllPREGOPARA ETITIPREGADOS
DE DOMICILIO
TRANSFERIDOS
COMII/IUDANçA

por ntêÌesse
da EmpÍesa,
o peÍiodode
será gãranldoao empÍegado
iÍansÍêÍÌdo.
a
6 íseis)mesesâ0ósadaiadesuatansiêrénc
esiabilidâdede

- crPÀ
cLÁusuLA40"
dôs membrosda CIPAsefá efetuadade acordocôm â Podára n" 5 em
ê NR 5. ác qr ársa cmpesã se comproaelea (--PÍn
SS-/IMTB

ou sêmlusta causado
Parágfafoprimêiro:Fca vedadaa dspensãarbitrária
paÉ
Pevençáo
de Acidenles
empregado
êlêilo
caÍgonâ ComssãoLnlerna
de
CIPA,desdeo registrode sua candidailraate um ano aposo lerminode seu
Pârágraíôsequndo:Os membros
lluláresda CIPAdispoÍáode 2 (duâs)hoÉs
jornadas
semaraisde slas Íespectivás
de
de t.abálhopaÉ desenvolvimênfo
âllvidâdês
à Íuôcãô
oe.tinêntês
Perágrafôt€rceiro Os hembrosda CIPA leÍão ácessoàs infomaçõesde
paraávaiáçáode possiveis
de leiautêe âssunlos
ateraçÕes
dê sêusinteresses,
riscosà sãúdefÍsicâê menláldosemóÉoadôs
ParágEfóquârto:A Empresarêconhecêíá
a membros
dã
os cursôsministÉdos
pelo
CIPAporentidades
ÍepÍesenlativas
dosiÉbalhadores,
desdequecÍedenciadas
órgãoregonaldoMinisiério
doÌÊbalhD
CLÁUSULA
41"- DESCONTO
ASSISTENCIAL
C o m f u l c Í on o a r l g o 5 1 3 . a í n e â e d à CLT cJc decisáoda assembéa dos
tfabalhadores,
a empÍesaeíetLarádesonto de todosos empregados
no imporlede
1% ao mês sobreo sâ ário basêcompostôpeas verbas003 018 e, paê os DAS,

PárágráioPrimeno- Compêtêà represêntação
dos emp€gadosdár ampâ
quãquer
quevenhaa conslardo
divulgaçãô
de
desconloa lilulode conlribuição
AcôrdôColetivo
oudedecisões
emassembléia
dosempregados
PàÍágÍàío Seglndo - A paÍlÍ da ãssinatuE do presênteAcordo Colelvo de

Trabalhoserádadoà rodosos t€baihadoÉso pÍazode 10 diasparaexercero seu
dirêilo de oposiçãotunto a FENAOADOS através de Oício encâminhado
drêtãhênteà sLasede
que
Ícêno- PaÍa os empÍegados
iã! passaa conta.apartÍdoI

v\

Ê-'i

JlN

a 30092008
01.10.2007
Acodo Colêtivodê Trab.lho-DataRevisâda
Fênaqq99
cômissãosalarial
cobraTecnolosia
S/A
ParágraÍoQuarlo- ô descontop€visto no €pul da pÍesêniecláusulase.á
paráâ FENADADoS.
Epassâdo
dúêtamên1ê

cLÁusuLA
42.- DAvrcÊNcra
O pÍeseniêinslr!Ínênlo
vigoíaíáa paniÍ

007aré 30 de

SrÀ
/'/téla COBRATECNOLOGIÀ

W>llsonLuizAlve3
PÌésid.nto

\

.l|ttQÒ'
Ëloirso-sfiãni
Diêtór ÀdmlnlsÍativo-Finãnceiro

4Z//.2./z<Zé-Za
PãutoVicent€CoulinhodosSanto.
corc!ltorJuddico

_//,

PEIAREPRESENTAÇÃO
DOSTRABALHADORES
Comissàodos Emp.egadosda CobraTêcnolosiâS/A

e/'*rC
Pêy'yr--NoeGtrã

DOSEMPREqÀD
SERVIçOS
DE/NF

SAS DE

FENADADOS,
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