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PRÉ-ACORDO: CLÁUSULA FUNDAMENTAL  
As empresas manterão a vigência plena de todas as cláusulas e condições existentes 
nos Acordos Coletivos de Trabalho 2013/2014, a todos os seus empregados, até que 
novo instrumento seja firmado ou os dissídios coletivos de trabalho sejam julgados. 

 
                                                                                                                                                                                               

CLÁUSULAS PRIORITÁRIAS E/OU  

ESTRATÉGICAS  
 
                                                                                                                                                                                                                                                       

ACT 2013  -  Nº 01 

CLÁUSULA 03 – REPOSIÇÃO SALARIAL   
A remuneração dos integrantes da categoria profissional representada pela entidade 
sindical que assina o presente Acordo será reajustada a partir de 1º de maio de 2014 
em 100% (cem por cento) do INPC-IBGE acumulado de 1º de maio de 2013 a 30 de 
abril de 2014, incidente sobre a remuneração do empregado vigente em 30 de abril 
de 2014. 
Parágrafo Único – A reposição salarial incidirá, inclusive, sobre a vantagem pessoal 
concedida no Acordo Coletivo de Trabalho 2003-2004. 

 

CLÁUSULA 04 – REPOSIÇÃO DE PERDAS ACUMULADAS PELO INPC  
Serão repostas em cronograma a ser negociado as perdas salariais compreendidas 
entre 1º de maio de 1995 e 31 dezembro de 1998, de 27,7%, bem como, 15,20%, 
relativas ao período de 1º de maio de 2003 a 30 de abril de 2005, que serão 
aplicadas sobre a remuneração vigente em 30 de abril de 2014. 

 

CLÁUSULA 05 – AUMENTO REAL  
Sobre os salários já corrigidos pelos percentuais previstos na cláusula 03 e 04 
(reajuste salarial) será concedido o percentual de  5 %  como aumento real dos 
salários. 

 

ACT 2013  -  Nº 33 e 34 

CLÁUSULA 06 – IMPLANTAÇÃO  DO NOVO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS (PCS)  
Em continuidade ao propósito da cláusula 33 do ACT 2013/2014 (Epagri) e cláusula 
34 do ACT 2013/2014 (Cidasc), assinado em 19/06/2013, as empresas implantarão  



  

 

 

até 31 de julho de 2014 o novo Plano de Carreira e Salários (PCS) contemplando 
cargos e carreiras específicos por área de atuação, observando-se a legislação 
vigente. 
Parágrafo Primeiro:  a CIDASC   pagará  a partir de 01/05/2014,  retribuição 
financeira por desempenho de atividades de defesa agropecuária,  no valor  R$  
3.077,00 , destinada aos  agentes técnicos   de Formação  superior que exerçam 
atividades relacionadas a defesa  agropecuária,  constituindo-se  em instrumento de 
estímulo ao desempenho das atividades fins da  empresa.  
Parágrafo  Segundo: A EPAGRI  pagará  a partir de 01/05/2014,  retribuição 
financeira por desempenho de atividades de pesquisa e extensão rural,  no valor  R$  
3.077,00 , destinada aos  agentes técnicos   de Formação superior que exerçam 
atividades relacionadas a pesquisa e extensão agropecuária,  constituindo-se  em  
instrumento de estímulo ao desempenho das atividades fins da  empresa.  
Parágrafo Terceiro: A  retribuição financeira   mencionada nos parágrafos  
anterioriores,  deverá  ser contemplada   nos  Planos   
de  Cargos e Salários .  
Parágrafo Quarto: A retribuição financeira prevista nos parágrafos anteriores não 
poderá ser utilizada para cálculo do salário mínimo profissional  fixados em Lei.  

 
                                                                                                                                                                                                                                                       

ACT 2013  -  Nº 08 

CLÁUSULA 10 – INSALUBRIDADE  
O adicional de insalubridade devido aos Médicos Veterinários, que laboram em 
condições insalubres, deverá ser calculado sobre o valor de seis salários mínimos 
vigentes (R$ 4.344,00). 

 
 

ACT 2013  -  Nº 02 

CLÁUSULA 11 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   
As empresas garantirão o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) para seus 
empregados, por meio do fornecimento mensal de 22 (vinte e dois) vales 
alimentação, no valor de R$ 34,00 (trinta e quatro reais) a partir do mês de maio de 
2014.  
Parágrafo Primeiro: O empregado não receberá vale alimentação quando em: 
licença sem remuneração, licença para concorrer e/ou exercer mandato eletivo, 
cumprindo suspensão disciplinar, faltas injustificadas e prisão preventiva. 
Parágrafo Segundo: O pagamento do vale alimentação será feito inclusive para os 
trabalhadores afastados para tratamento de saúde (pela empresa ou  pela 
previdência social) por mais de 120 dias.  
Parágrafo Terceiro:  Serão fornecidos 22 (vinte e dois) vales alimentação extras em 
dezembro, no valor unitário de R$ 28,00 (vinte e oito reais) aos empregados em 
efetivo exercício no mês de dezembro de 2014.  



  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

ACT 2013  -  Nº 21 

CLÁUSULA 13 – AUXILIO CRECHE E/OU BABÁ  
A empresa pagará o Auxílio Creche e/ou Babá que consta em seu Regulamento de 
Pessoal, conforme a opção do empregado, pela creche ou babá, ou mesmo pelas 
duas, mantendo o limite do pagamento que corresponde até 1 (um) menor piso 
salarial estadual em vigor (R$ 835,00), mantendo-se inalterada as demais condições 
do Regulamento neste item, durante a vigência do presente Acordo. 
Parágrafo Primeiro: Este benefício será concedido também na forma de 13ª parcela, 
desde que devidamente comprovada a respectiva despesa. 
Parágrafo Segundo: O auxílio será pago sem limite de idade do dependente quando 
se tratar de filhos com necessidades especiais comprovados por laudo médico que 
atestem sua incapacidade laboral.  

  
                                                                                                                                                                                                                                                          

ACT 2013  -  Nº 12 

CLÁUSULA 22 – GARANTIA DE EMPREGO  
Fica assegurada  garantia de emprego por mais dois anos a partir  de 30 de abril de 
2015 ao empregado integrante da categoria profissional representada pelo 
sindicato, salvo a demissão por justa causa, a ser apurada em sindicância 
administrativa com a participação de representante do sindicato da respectiva 
categoria, devendo o sindicato ser comunicado com 30 dias de antecedência e ter 
acesso prévio aos documentos que originaram a sindicância. 

 

CLÁUSULA 28 – CONTRATAÇÃO DE PESSOAL  
As  empresas  contratarão  médicos veterinários,  para no mínimo  repor as vagas já 
existentes e as  abertas  devido o desligamento de destes profissionais das 
empresas,  inclusive nos  programas de demissão voluntária incentivada  (PDVI  e  
PDI),  através dos concursos já realizados ou de novos concursos. 
Parágrafo Único: A Epagri deverá ter em seu quadro um número de profissionais  na 
função de extensionista rural compatível com o nº de famílias assistidas, conforme 
indicadores já definidos pelo  Ministério de Desenvolvimento Agrário. 

                                                                                                                                                                                                                                                       

ACT 2013  -  Nº 03 

CLÁUSULA 52 – PLANO DE AUXÍLIO SAÚDE 
A empresa passará a contribuição para o Plano de Saúde para  4,5 % sobre o valor da 
folha de pagamento.  
Parágrafo Primeiro: A Epagri designará pessoa do seu quadro funcional, vinculada a 
área de Recursos Humanos, com perfil profissional adequado , para atuar como 
gestor de seu Plano de Saúde de Autogestão administrado pela  CASACARESC, 
através do Convênio de Adesão, atendendo o previsto na  RN 137 da Agência 
Nacional Saúde. 



  

 

 

Parágrafo  Segundo: A Cidasc proporcionará a liberação de vinte horas semanais 
para um dos funcionários que seja  membro eleito da Diretoria da ASCIDASC, para 
atuar como  gestor do  Plano de Saúde ,  através do Convênio de Adesão, atendendo 
o previsto na RN 137 da Agência Nacional Saúde. 

 
 

CLÁUSULAS   NOVAS 
 

 

CLÁUSULA 15 – CERES : RETROATIVIDADE A PARTIR  DA IMPLANTAÇÃO DO 
FLEXCERES  
Ao servidor que a qualquer tempo de vigência do contrato de trabalho, vier a aderir 
para efeito de aposentadoria complementar na CERES, será permitida a repactuação 
da parcela anterior não recolhida, procedendo à quitação em parcelas, ou na sua 
totalidade do comum acordo, cabendo a contratante, depositar igual quantia, até 
saldar o passivo calculado.  
Parágrafo único: A vantagem auferida restringe-se ao funcionário que não tenha de 
forma explicita em por ato administrativo renunciado o benefício da aposentadoria 
complementar.  

 
 
 

CLÁUSULA 30 – PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA INCENTIVADA  -  PDVI 
As empresas  prorrogarão o prazo de seus  Programas de Demissão Voluntária 
Incentivada  até   31 de dezembro  de  2018. 
Parágrafo Único:  Após o prazo mencionado no caput, as empresas transformarão os 
PDVI’s em programas de demissão permanentes.  

 

CLÁUSULA 31 – PAGAMENTO DE DIÁRIAS 
As empresas padronizarão pagamento de  diárias para  despesas de viagem de todos 
seus funcionários  e readequarão valores de forma compatível aos custos efetivos de 
mercado. 

 

CLÁUSULA 45  -  CONTRIBUIÇÃO PATRONAL  PARA A  CERES 
As empresas manterão o repasse da parte patronal para CERES, enquanto o 
empregado estiver em auxilio  doença  e/ou acidentário. 

 
 
 

CLÁUSULA 54   -  RECÁLCULO  ATUARIAL DA CONTRIBUIÇÃO PARA CERES 
As empresas sistematizarão processo de revisão do cálculo da meta e a consequente 
revisão do teto técnico da contribuição patronal dos participantes do plano de 



  

 

 

previdência Epagri/Cidasc-Flexceres, para quem não estiver no teto de 7% de 
contribuição, e, também, sempre que o empregado tiver aumento real não previsto 
no cálculo atuarial. 

 
 

CLÁUSULA 55   -  PROGRAMA DE DEMISSÃO INCENTIVADA  -  PDI/CIDASC 
A CIDASC prorrogará o prazo para saída de seus empregados inscritos no PDI até a 
data de 30 de Setembro de 2018. 

 
 

 

CLÁUSULAS ACT 2013/2014, SEM ALTERAÇÕES 

DE CONTEÚDO 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                          

ACT 2013  -  Nº 35 

CLÁUSULA 01 – VIGÊNCIA  
O presente Acordo terá vigência de 1º de maio de 2014 com término em 30 de abril 
de 2015. 

                                                                                                                                                                                                                                                        
 

ACT 2013  -  Nº 30 

CLÁUSULA 02 – ABRANGÊNCIA  
Todo o empregado pertencente à categoria supramencionada neste Acordo e que 
desempenhe suas funções técnicas será abrangido por este instrumento, e, 
legislação pertinente à categoria, independente das anotações contidas em sua 
Carteira de Trabalho e Previdência Social e/ou Contrato Individual de Trabalho. 

 
 
 
 

ACT 2013  -  Nº 09 

CLÁUSULA 08 - ADIANTAMENTO DO 13 SALÁRIO  
As empresas, desde que o empregado requeira, até 15 (quinze) dias antes, pagarão a 

título de adiantamento, 50% (cinqüenta por cento) do 13 Salário, quando do gozo 
de férias do mesmo. 
Parágrafo Único: Quando o empregado for escalado para gozar suas férias no mês 
de janeiro e tiver solicitado antecipação dos 50% (cinqüenta por cento) do 13° 
Salário, este deverá ser pago juntamente com o salário das férias. 



  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                    

ACT 2013  -  Nº 07 

CLÁUSULA 09 - ADICIONAL NOTURNO  
Ao empregado que laborar entre 22:00h de um dia e 5:00h do dia seguinte, as 
empresas pagarão, a título de adicional noturno, o percentual de 25% (vinte e cinco 
por cento) de acréscimo sobre a hora normal. 

                                                                                                                                                                                                                                                           

ACT 2013  -  Nº 11 

CLÁUSULA 12 - AUXÍLIO FUNERAL  
Em caso de falecimento do empregado, as empresas cobrirão as despesas de 
funeral, devidamente comprovadas por meio de documento hábil, no valor limite de 
10 (dez) vezes o menor salário pago por cada empresa. 

                                                                                                                                                                                                                                                    

ACT 2013  -  Nº 28 

CLÁUSULA 21 - MEMBRO NA DIRETORIA E NO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
É garantida, nos termos do inciso II, do artigo 14, da Constituição Estadual e da Lei 

Estadual n 1178, de 21 de dezembro de 1994, a participação de empregados eleitos 
na Diretoria e no Conselho de Administração das empresas. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                        

ACT 2013  -  Nº 18 

CLÁUSULA 24 – ESTABILIDADE AO EMPREGADO ACIDENTADO  
O empregado que sofrer acidente de trabalho tem garantido, após o término do 
auxílio acidentário, independente de percepção de auxílio acidente, nos termos do 
Artigo 118 da Lei n° 8.213, de 24 de junho de 1991, a manutenção do seu contrato 
de trabalho na Empresa, pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses.  

 
                                                                                                                                                                                                                                                  

ACT 2013  -  Nº04  

CLÁUSULA 32 - JORNADA DE TRABALHO 
A jornada de trabalho será de 40 (quarenta) horas semanais para todos os 
empregados das empresas. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                           

ACT 2013  -  Nº 32 

CLÁUSULA 35 – LICENÇA MATERNIDADE AMPLIADA  
As empresas concederão licença maternidade de 180 (cento e oitenta) dias nos 
termos da legislação que normatiza a matéria. 

         
 



  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                   

ACT 2013  -  Nº 10 

CLÁUSULA 37 - FÉRIAS PROPORCIONAIS  
Fica assegurada a concessão de férias proporcionais ao empregado, com menos de 1 
(um) ano de emprego, que venha a pedir demissão. 

                                                                                                                                                                                                                                                          

ACT 2013  -  Nº 26 

CLÁUSULA 44 - LIBERAÇÃO DE DIRIGENTES SINDICAIS  
Serão liberados com remuneração e demais vantagens contratuais o equivalente a 1 
(um) dirigente sindical  do Simvet/SC no âmbito das empresas vinculadas a 
Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                           

ACT 2013  -  Nº 25 

CLÁUSULA 47 – LIVRE FREQUÊNCIA EM ASSEMBLEIAS  
Fica assegurada a livre freqüência dos profissionais da categoria aqui representada, 
sem prejuízo da remuneração, para participarem das assembleias, devidamente 
convocadas, desde que sejam as empresas avisadas por escrito com no mínimo cinco 
(05) dias de antecedência. 

                                                                                                                                                                                                                                                           

ACT 2013  -  Nº 29 

CLÁUSULA 48 - DESCONTO EM FOLHA  
As empresas ficam obrigadas a informar ao Sindicato os descontos efetivados a favor 
deste, em folha de pagamento, relacionando os empregados e o total das verbas 
recolhidas de cada empregado, até 5 (cinco) dias após o efetivo desconto. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                           

ACT 2013  -  Nº 31 

CLÁUSULA 49 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL  
As empresas descontarão, compulsoriamente, de todos os seus empregados 
pertencentes à categoria profissional representada por este sindicato, a importância 
correspondente a 3 (três) dias da remuneração mensal do empregado no mês 
seguinte ao da assinatura deste instrumento, repassando os valores descontados ao 
Sindicato até 5 (cinco) dias após o desconto, a título de contribuição assistencial para 
custeio da campanha salarial.  

 
 

CLÁUSULAS ACT 2013/2014, COM ALTERAÇÕES NO 

CONTEÚDO 

 



  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                     

ACT 2013  -  Nº 22 

CLÁUSULA 19 – ASSÉDIO MORAL E COIBIÇÃO DE PRÁTICAS DISCRIMINATÓRIAS  
A Empresa se compromete a implantar, no prazo de 90 (noventa) dias contados da 
assinatura do presente Acordo, campanhas de conscientização e orientação sobre 
temas como assédio moral, assédio sexual e outras formas de discriminação de sexo, 
raça, religião ou ideologia, com o objetivo de prevenir a ocorrência de tais distorções 
e coibir atos e posturas discriminatórias nos ambientes de trabalho. 

                                                                                                                                                                                                                                                          

ACT 2013  -  Nº 13 

CLÁUSULA 20 – GARANTIA DE EMPREGO AOS EMPREGADOS CANDIDATOS  
O empregado candidato para exercer cargos eletivos na estrutura das empresas terá 
garantido o emprego, a partir de sua inscrição até 1 (um) ano após o término do 
mandato, passando esta cláusula a fazer parte do Regimento Interno.  
Parágrafo único: Os demais candidatos não eleitos terão a garantia de emprego de 1 
(um) ano a partir de sua inscrição . 

                                                                                                                                                                                                                                                           

ACT 2013  -  Nº 17 

CLÁUSULA 23 – ESTABILIDADE DA GESTANTE E DA(O) ADOTANTE 
Fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado(a) adotante ou 
da gestante, desde a confirmação da gravidez/adoção até 6 (seis) meses após o 
parto ou adoção.  

                                                                                                                                                                                                                                             

ACT 2013  -  Nº 05 e06 

CLÁUSULA 33 - REMUNERAÇÃO DA HORA EXTRAORDINÁRIA 
A jornada extraordinária de trabalho será remunerada com o adicional de 75% sobre 
o valor da hora normal nos dias úteis e com 100% nos sábados, domingos e feriados.  

                                                                                                                                                                                                                                              

ACT 2013  -  Nº 16 

CLÁUSULA 34 - LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO 
As empresas concederão licença sem remuneração, solicitada com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias, por período de até 02 (dois) anos, prorrogável por mais 
02 anos, para os empregados que tenham no mínimo 02 (dois) anos de serviço na 
empresa, mediante requerimento encaminhado à Direção das empresas.  
Parágrafo único: As empresas definirão no prazo de 90 dias, em conjunto com a 
Comissão de Recursos Humanos (CRH), critérios claros e transparentes para a 
aprovação desta licença.  

                                                                                                                                                                                                                                        

ACT 2013  -  Nº 14 

CLÁUSULA 36 – LICENÇA MATERNIDADE E PATERNIDADE POR ADOÇÃO Fica 
assegurada a concessão de licença maternidade para a empregada que adotar ou 
obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança, nos termos da Lei N° 10.421, 



  

 

 

de 15 de abril de 2002 e alterações supervenientes. Será também concedida licença 
paternidade, na forma da Lei ao empregado que adotar ou obtiver guarda judicial 
para fins de adoção de criança.  

                                                                                                                                                                                                                                                           

ACT 2013  -  Nº 15 

CLÁUSULA 38 - LICENÇA ESPECIAL  
Proposta 1:  
Após cada 05 (cinco) anos de serviços, efetivamente trabalhados na administração 
indireta do Estado de Santa Catarina, o empregado fará jus à Licença Especial de 30 
(trinta) dias não prescrevendo o seu gozo 
Proposta 2:  
Após cada 05 (cinco) anos de serviços, efetivamente trabalhados na administração 
indireta do Estado de Santa Catarina, o empregado fará jus à Licença Especial de 90 
(noventa) dias não prescrevendo o seu gozo  
Parágrafo Primeiro: As empresas deverão atender ao pedido do empregado para o 
gozo de Licença Especial, desde que a mesma seja solicitada  até 30 (trinta) dias de 
antecedência, exceto em casos graves de saúde da família quando então a 
concessão da licença deverá ser imediata. 
Parágrafo Segundo: A contagem do tempo de serviço para aquisição do direito à 
Licença Especial será feita pelo somatório do tempo dos contratos de trabalho 
firmado na administração indireta de Santa Catarina, descontados os períodos já 
gozados. 
Parágrafo Terceiro: Não será considerado como período de trabalho: 
- o tempo em que o empregado permanecer em licença sem remuneração. 
Parágrafo Quarto: O empregado em gozo de Licença Especial fará jus a todos os 
direitos e vantagens do seu cargo, como se em exercício estivesse.  
Parágrafo Quinto: O gozo da Licença Especial poderá ser parcelado.  
Parágrafo Sexto: Será respeitado e atribuído o tempo proporcional à fração de 
período aquisitivo do funcionário que se desliga. 
Parágrafo sétimo: se for do desejo dos funcionários, a licença especial poderá ser 
convertida em pecúnia. 

                                                                                                                                                                                                                                           

ACT 2013  -  Nº 19 

CLÁUSULA 40 - AUSÊNCIA JUSTIFICADA  
Além daquelas previstas em Lei, serão abonadas as faltas ocorridas, por 5 (cinco) 
dias úteis, imediatamente seguintes ao falecimento do cônjuge, companheiro(a), 
filhos(as), pais, irmão(a) ou de pessoa que viva sob a dependência econômica do 
empregado. 
Parágrafo primeiro: Serão abonadas também as faltas de até 10 dias para consultas 
e de até 30 dias para outros  tratamento de saúde, de filhos, pais, cônjuges, 
companheiros  e dependentes.  



  

 

 

Parágrafo segundo: Serão ainda abonadas as faltas para acompanhar  filho menor 
internado limitadas a  90 (noventa) dias por ano devidamente comprovado.  

                                                                                                                                                                                                                                                      

ACT 2013  -  Nº 20 

CLÁUSULA 41 – ABONO DE FALTAS AO EMPREGADO/ESTUDANTE 
 As empresas abonarão as faltas do empregado, mediante comprovação, para 
atender eventuais necessidades, em cursos de aperfeiçoamento profissional, 
seminários e congressos na área de atuação, provas e vestibulares, mesmo que não 
integrantes da sua política de capacitação contínua, sempre que houver coincidência 
com o horário de trabalho. 
Parágrafo único:  As empresas liberarão Independente do abono citado no caput 
desta cláusula,  até 10 dias por ano os empregados para participarem de eventos de 
interesse da sua formação profissional (seminários, congressos, viagens de estudos e 
cursos similares) desde que previamente solicitados e devidamente comprovados. 

                                                                                                                                                                                                                                                           

ACT 2013  -  Nº 23 

CLÁUSULA 42 –  PROGRAMA DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA OBESIDADE,  DO 
TABAGISMO, ALCOOLISMO E OUTRAS DEPENDÊNCIAS, DOENÇAS CRÔNICAS E 
MENTAIS  
No período de vigência deste Acordo, a empresa implementará Programa de 
Prevenção e Tratamento  da obesidade, do tabagismo e Alcoolismo, de outras 
Dependências, de Doenças Crônicas e Mentais para seus empregados, alocando 
recursos orçamentários para tal fim, com a participação dos sindicatos que 
subscrevem este Acordo. 
Parágrafo primeiro: A Empresa desenvolverá campanhas de conscientização e 
esclarecimentos sobre os efeitos nocivos  da obesidade, do tabagismo e alcoolismo.  
Parágrafo segundo: A Empresa deverá implantar programas de Promoção à saúde 
dos funcionários com implantação de Programa de Bem Estar Social na vigência de 
Acordo. 

                                                                                                                                                                                                                                                           

ACT 2013  -  Nº 24 

CLÁUSULA 46 - LIVRE FREQUÊNCIA DE DIRIGENTES  
Fica assegurada a livre frequência dos dirigentes sindicais para participarem nas 
realizações de assembleias e reuniões sindicais, acrescido do tempo necessário para 
o seu deslocamento, devidamente convocadas pelo sindicato da categoria, até 12 
(doze) dias por ano, desde que as empresas sejam comunicadas por escrito.  

                                                                                                                                                                                                                                                   

ACT 2013  -  Nº 27 

CLÁUSULA 53 – PENALIDADES 
As partes, em atendimento ao que determina o art. 613, inciso VIII da CLT, atribuem 
a quem infringir o Acordo a multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o piso 



  

 

 

da categoria, a ser pago ao empregado, a empresa ou ao sindicato, conforme o caso, 
sem prejuízo do cumprimento. 

 
 

CLÁUSULAS SEM ATENDIMENTO NO ACT 

2013/2014 
 

 

CLÁUSULA 07 -  PROMOÇÃO POR MERECIMENTO 
A empresa revisará e aprovará com a devida antecedência e com a anuência da 
representação dos funcionários, as normas  do sistema de avaliação de 
desempenho; com critérios  e indicadores;, objetivando a transparência, 
objetividade, impessoalidade e imparcialidade do processo vinculado à Comissão de 
Recursos Humanos.      

 

CLÁUSULA 14 – GRATIFICAÇÃO DE PERMANÊNCIA  
As empresas  farão  estudos através da Comissão de Recursos Humanos e 
implantarão  Gratificação de Permanência e ou Interiorização, incorporando no PCS, 
visando estimular a permanência dos funcionários em unidades  onde existem 
dificuldades de lotação de pessoal 

 

CLÁUSULA 16 – ADICIONAL E REFERENCIAS POR TITULAÇÃO   
As empresas estenderão para todos os profissionais os avanços nas referencias da 
tabela salarial e os adicionais de 10, 20 e 30% para especialização, mestrado e 
doutorado, respectivamente,  tanto para os profissionais que já concluíram como 
para aqueles que vierem a realizar pós-graduação em área afim a de atuação da 
empresa, independentemente do programa de pós–graduação existente, incluindo a 
previsão  destes adicionais em seu regimento interno.  
Parágrafo único: A CIDASC implantará o Adicional e Referências por Titulação num 
prazo de 90 dias, contados da assinatura deste acordo 

 

CLÁUSULA 17– COMISSÃO DE RECURSOS HUMANOS  
As empresas constituirão no prazo de 90 dias,   Comissão para elaborar e/ou revisar 
normas e procedimentos relacionadas à Política de Gestão de Recursos Humanos 

 
 

CLÁUSULA 18 – GESTÃO DEMOCRÁTICA DAS EMPRESAS 
As empresas implantarão no prazo de 120 dias da assinatura deste Acordo processos 
democráticos de escolhas internas para preenchimento dos cargos de funções 
gratificadas, de acordo com critérios previamente estabelecidos. 

 



  

 

 

CLÁUSULA 25 – RESPONSABILIDADE SOBRE DANOS COM VEÍCULOS  
Os empregados não serão responsabilizados por danos decorrentes de acidente de 
veículo quando em serviço da empresa. 
Parágrafo Primeiro: As empresas farão manutenção preventiva e corretiva de sua 
frota, retirando de circulação os veículos com mais de 10 anos de fabricação sob 
pena de não poder imputar ao trabalhador, em qualquer situação, a 
responsabilidade dos  fatos decorrente de problemas com os veículos 
Parágrafo Segundo: As empresas contratarão seguro para toda a sua frota, sob pena 
de não poder imputar qualquer responsabilidade, mesmo em caso de culpa ou dolo, 
ao trabalhador.  
Parágrafo Terceiro: O trabalhador somente poderá ser responsabilizado por 
qualquer dano, após a apuração de responsabilidade através de processo com 
participação do sindicato, com comprovação de dolo do trabalhador e desde que a 
empresa tenha realizado todas as manutenções recomendáveis ou necessárias.  

 

CLÁUSULA 26 - DISPENSA DO AVISO PRÉVIO  
Fica dispensado do cumprimento do Aviso Prévio o empregado que obtiver novo 
emprego antes do término do referido Aviso, desde que comunique e comprove 
com 72 (setenta e duas) horas de antecedência. 

 
 

CLÁUSULA 27 – POLÍTICA DE CAPACITAÇÃO CONTINUA 
As empresas implantarão ou revisarão no prazo de até  90 (noventa)  dias,   
Programa de Pós-Graduação e Aperfeiçoamento que possibilite a capacitação 
contínua dos profissionais na área fim das empresas. As empresas estimularão e 
reconhecerão a formação continuada dos profissionais  nas áreas de atuação das 
empresas, viabilizando inclusive maior acesso a todos os profissionais da extensão 
rural, da pesquisa  e da defesa sanitária e fiscalização agropecuária para realização 
de cursos de pós-graduação, inclusive mestrado profissionalizante, dentro de uma 
política ampla de qualificação de recursos humanos.  
Parágrafo único:  Os funcionários abrangidos por este acordo, terão direito 
automático a realização de cursos de pós-graduação a cada 6 anos de trabalho. 

 
 

CLÁUSULA 29 – QUADRO DE PESSOAL E PROGRAMA DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA  
As empresas, na vigência deste acordo, definirão seu quadro de pessoal conforme as 
necessidades para desempenhar as suas atribuições. 
Parágrafo primeiro: As empresas disponibilizarão aos empregados em sistema on-
line as vagas existentes ou novas vagas a serem criadas com respectivos locais sendo 
que o preenchimento deverá levar em conta critérios definidos que considerem o 
tempo de serviço do interessado e sua avaliação funcional. 



  

 

 

Parágrafo segundo: A Epagri deverá ter em seu quadro um número de profissionais  
na função de extensionista rural compatível com o nº de famílias assistidas, 
conforme indicadores já definidos pelo  Ministério de Desenvolvimento Agrário.  

 

CLÁUSULA 39 – PRÊMIO ASSIDUIDADE  
O empregado terá direito a licença de cinco dias por ano trabalhado a titulo de 
prêmio assiduidade.  

 

CLÁUSULAS 43 – DOENÇAS PROFISSIONAIS 
As empresas manterão programa de prevenção de doenças ligadas às condições de 
trabalho. 
Parágrafo único: A empresa deverá manter programa de medicina e segurança do 
trabalho condizente com as atividades realizadas em todas as suas unidades, que 
incluirá a realização periódica de exame de colinesterase para todos os médicos 
veterinários.  

 

CLÁUSULA 50 – GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO ACORDO  
A empresa prestará esclarecimentos aos sindicatos, sempre que formalmente 
solicitado, em um prazo de até 15 (quinze) dias úteis, prorrogáveis por mais 15 
(quinze) dias úteis, a contar da data da comunicação, quando se tratar de possível 
descumprimento deste Acordo Coletivo de Trabalho. 

 

CLÁUSULA 51 – ORIENTAÇÃO PARA APOSENTADORIA  
A Empresa implantará na vigência deste acordo Programa de Apoio e Orientação para  a 
aposentadoria. 

 

 
 

 

SUGESTÕES DE MOBILIZAÇÕES 
 

 
 Araranguá 
- Manifestação em Florianópolis. 

 
 

 Blumenau: 
- Aproveitar o 8º CEAA para manifestação pois haverá um número significativo 
de profissionais e presença da mídia.  
-  Outro momento seria em Fraiburgo no mês de abril com a presença do 
governador. 

 



  

 

 

 Campos Novos 
- Sugestão de maior participação em eventos como representante das categorias 

. 
Campanha massiva da valorização profissional seguida das reivindicações da 
categoria (outdoor, jornais, etc.,). 
- Paralizações pontuais discutidas após as primeiras rodadas de negociações. 
 
 Canoinhas 
- Assembleia estadual. 
- Dia de paralização. 
 
 Concordia 
- Mobilização em Florianopolis. 
- Mobilização reginal quando houver evento do governo do estado. 
 
 Criciúma 
- Organizar manifestação/ protesto no evento internacional AVESUI, que 
acontecerá em Florianópolis no próximo mês de maio de 2014, com faixas e 
cartazes escritos em diversas línguas. 
- Articular mobilização com outras categorias. 
- Outra sugestão é o de não registrar os eventos realizados através do Programa 
SC Rural executados pelos profissionais tanto da Epagri como da Cidasc. 
 
 Curitibanos 
- Mobilização a nível estadual, pois a assembleia julga a mobilização local sem 
impacto significativo. 
- Retirar/ agrupar clausulas que tratem do mesmo assunto e/ou já estejam 
previstas em lei vigente. 
- Solicitar que as empresas forneçam informações ao sindicato a respeito do 
levantamento realizado pela consultoria contratada para reforma estrutural do 
governo do estado e as perspectivas de futuro. 
 
 Florianópolis 

- Maior articulação politica frente aos deputados estaduais e federais, levando 
nossos pleitos e mostrando as necessidades da categoria. 
 
 
 Lages 

- Assembleia estadual de maneira a facilitar a participação da categoria e em ponto 
central do estado. 
- Boletim informativo para panfletagem. 
- Que as diretorias estaduais estejam próximo as regionais e seus sócios. 
 



  

 

 

 
 Rio do Sul 

- Montar agenda de eventos políticos/ técnicos na área da agropecuária para marcar 
presença através de faixas em eventos menores, e de mobilização de funcionários 
em eventos de maior porte e potencial político. 
- Buscar apoio político através de colegas que tenham trâmite com estas 
autoridades. 
- Realizar eventos regionais com políticos e autoridades para exposição dos quadros 
atual da campanha e PCS solicitado apoio. 
 
 São Joaquim 

- Os membros participantes da assembleia enfatizaram a necessidade de maiores 
investimentos e de maior mobilização durante a campanha salarial para o acordo 
coletivo 2014/2015, com maiores investimentos financeiros em propaganda na 
midia estadual e regionais (televisão/ jornais), por se tratar de ano eleitoral. Caso 
não sejam feitos maiores investimentos financeiros na campanha salarial, ao 
entender dos sócios, fica sujeito uma melhor avaliação da contribuição social em 
termos de valores. Fazer estudos economicos para que entrem ao nosso favor,  nos 
jornais e televisão, como o exemplo do balanço social da Epagri que a cada R$ 1,00 
investido retorna R$ 3,83 para a sociedade catarinense em contrapartida os 
profissionais não têm o devido reconhecimento na campanha salarial. 
 
 Videira 

- Aproveitar os momentos “chaves”, como ano passado como o caso dos japoneses. 
- Fazer mobilização a nível estadual. 
- Fazer mobilização junto a Cidasc. 
- Cobrar presença da Cidasc nas assembleias. 
 
 
 
 

Florianópolis/SC, 21 de março de 2014. 
 

 
 

  
 

Méd. Vet. Geraldo Bach 
Presidente 

 


