
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2014/2015 

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/. 

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: SC002136/2014 
DATA DE REGISTRO NO MTE: 04/09/2014 
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR054011/2014 
NÚMERO DO PROCESSO: 46301.002553/2014-17 
DATA DO PROTOCOLO: 04/09/2014 

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE XANXERE, CNPJ n. 78.480.316/0001-15, neste ato 
representado(a) por seu Presidente, Sr(a). ADRIANO DE MARTINI;

E 

MERCADO REAL LTDA - EPP, CNPJ n. 85.402.477/0001-56, neste ato representado(a) por seu 
Empresário, Sr(a). NILTO JOSE LAGO ;

celebram o presente 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 Acordo Coletivo de Trabalho no período de 15 de julho de 2014 a 14 
de julho de 2015 e a data-base da categoria em 01º de agosto. 

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA 

O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s) 
categoria(s) dos empregados do Mercado Real LTDA de Abelardo Luz - SC e demais unidades que 
vierem a se instalar na base do Sindicato dos Empregados no Comércio de Xanxerê, com 
abrangência territorial em Abelardo Luz/SC. 

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS 
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 

CLÁUSULA TERCEIRA - VALE ALIMENTAÇÃO 

O empregado participará no Programa de Alimentação ao Trabalhador – PAT, com o 
percentual de 20% (vinte por cento), sobre o valor do vale alimentação, conforme Lei nº. 
6.321, de 14/04/76, Decreto nº. 5, de 14/12/91, Decreto nº. 349, de 21.11.91 e demais 
disposições legais.

Parágrafo Primeiro - A empresa acordante fornecerá a todos os seus empregados, uma 
Cesta Básica de Alimentos de R$ 120,00 (cento e vinte reais) mensais, arcando a empresa 
com a parcela de R$ 96,00 (noventa e seis reais) e o empregado com R$ 24,00 (vinte quatro 
reais), equivalente a 20% do valor total, descontados em sua folha de pagamento do 
respectivo mês, podendo a empresa valer-se das normas que regulamentam o Programa de 
Alimentação ao Trabalhador (PAT).

Parágrafo Segundo – A Cesta Básica será composta, no mínimo, pelos produtos não 
perecíveis a seguir relacionados, ficando vedada a aquisição de bebidas alcoólicas e produtos 
não comestíveis: Arroz/ Óleo/ Macarrão/ Feijão/ Café/ Sal/ Farinha de Trigo/ Farinha de 
Mandioca/ Farinha de Milho/ Açúcar/ Biscoito/ Purê de Tomate/ Tempero/ Achocolatado/ Leite 
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em Pó/ Doce de Fruta/ Enlatados/ Sopa Instantânea/ Mate.

Parágrafo Terceiro – A Cesta Básica estará a disposição dos empregados nos dias 20 a 24 
de cada mês.

Parágrafo Quarto – Fica assegurada a concessão da cesta básica durante as férias, licença 
maternidade e licença saúde, bem como será garantido ao empregado demitido sem justa 
causa, na vigência do presente Acordo, a cesta básica referente ao período de aviso prévio, 
ainda que indenizado.

Parágrafo Quinto – Terão direito a cesta básica todos os empregados após período de 
experiência.

Parágrafo Sexto – Considerando que a concessão da Cesta Básica aqui acordada importa 
em desconto de parcela do salário do empregado, a adesão à mesma será facultativa e por 
escrito, não podendo a empresa obrigar os seus empregados a aceitá-la.

DISPOSIÇÕES GERAIS 
APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO 

CLÁUSULA QUARTA - AÇÃO DE CUMPRIMENTO 

Fica reconhecida a legitimidade processual da entidade sindical profissional e patronal, para 
ajuizamento de ações de cumprimento junto a Justiça do Trabalho.

CLÁUSULA QUINTA - PENALIDADES 

Fica instituída a Multa de 20% (vinte por centro) do salário normativo da categoria profissional, 
por empregado e por infração, pelo não cumprimento de quaisquer termos do presente 
acordo, revertendo a mesma em favor do empregado(a) prejudicado(a).

ADRIANO DE MARTINI 
PRESIDENTE 

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE XANXERE 

NILTO JOSE LAGO 
EMPRESÁRIO 

MERCADO REAL LTDA - EPP 
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