
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2014/2014 

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

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: SC000805/2014 
DATA DE REGISTRO NO MTE: 09/05/2014 
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR023693/2014 
NÚMERO DO PROCESSO: 46301.001427/2014-45 
DATA DO PROTOCOLO: 09/05/2014 

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 

COMERCIO DE MOVEIS E CONFECCOES DIAVAO LTDA - ME, CNPJ n. 01.073.025/0001-88, neste ato 
representado(a) por seu Administrador, Sr(a). EDISON EDUARDO DIAVAO;

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 08 de maio de 2014 a 11 
de maio de 2014 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) Trabalhadores da Empresa Comércio de Móveis e Confecções Diavão, com abrangência 
territorial em Abelardo Luz/SC. 

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS 
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 

CLÁUSULA TERCEIRA - GRATIFICAÇÃO 

Fica assegurado o pagamento de uma gratificação no valor de R$ 40,00 (quarenta reais), por dia trabalhado, aos empregados 
que não ganham comissões sobre as vendas, a ser pago na folha de pagamento de maio 2014.

AUXÍLIO TRANSPORTE 

CLÁUSULA QUARTA - AUXILIO TRANSPORTE 

As despesas com transporte correrão por conta da empresa, bem como as relativas de alimentação, Lanches e Almoço, que 
serão fornecidas de forma gratuita aos empregados. 

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

CLÁUSULA QUINTA - JORNADA DE TRABALHO 

Nos dias 08, 09 e 10 de maio de 2014, a empresa trabalhará em horário especial das 9:00 horas as 22:00 horas Parágrafo 
primeiro: A jornada de trabalho dos empregados será das 09h00min, nove horas, às 11h30min, (onze horas e trinta minutos), 
e das 13h30min (treze horas e trinta minutos) as 22h00 (vinte e duas horas), sendo que os empregados trabalharão em dois 
turnos com limite diário individual de 10 (dez) horas. Fica obrigatório o registro das horas trabalhadas em cartão ponto e 
pagamento das horas extras com percentual de 70%(setenta por centos), na folha de pagamento do mês de maio de 2014
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CLÁUSULA SEXTA - JORNADA DE TRABALHO NO DOMINGO 

No dia 11 de maio 2014 a empresa trabalhará em horário especial das 9h00 horas as 22h00 horas. E os empregado terão 
direito a um intervalo de 02h00 (duas horas), para repouso e alimentação.

Parágrafo Único: Fica obrigatório o registro das horas trabalhadas nesse dia em cartão ponto e pagamento das horas extras 
com percentual de 120% (cento e vinte por cento), na folha de pagamento do mês de maio de 20143

DISPOSIÇÕES GERAIS 
APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO 

CLÁUSULA SÉTIMA - MULTA 

Fica estabelecida multa correspondente no valor do ultimo salário recebido pelo empregado e em favor do mesmo, em caso de 

descumprimento do disposto no presente acordo, para cada empregado prejudicado.

OUTRAS DISPOSIÇÕES 

CLÁUSULA OITAVA - ACESSO SINDICAL 

 Fica assegurado ao Sindicato dos Empregados no Comércio de Xanxerê, o livre acesso ao local de trabalho para fiscalizar o cumprimento 

das normas estabelecidas no presente acordo em qualquer dia e horário citados no mesmo.

CLÁUSULA NONA - LEGITIMIDADE PROCESSUAL 

Fica reconhecida a legitimidade processual da Entidade Sindical Profissional, perante a Justiça do Trabalho, para ajuizamento de ações de 

cumprimento, independente do número de associados ou mandato dos mesmos, em relação a esse acordo

ADRIANO DE MARTINI 
PRESIDENTE 

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE XANXERE 

EDISON EDUARDO DIAVAO 
ADMINISTRADOR 

COMERCIO DE MOVEIS E CONFECCOES DIAVAO LTDA - ME 
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