
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2019/2020  

  RO NO MTE:   GO000434/2019  
   NO MTE:   12/07/2019  

  AÇÃO:   MR034785/2019  
  SSO:   10162.101356/2019-89  

  O:   12/07/2019  
 

  de no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.  

 
  B EM TRANSPORTES ROD DE ANAPOLISE MUNC, CNPJ n. 24.857.005/0001-01, neste ato representado(a) por seu President    

  NTOS; 
  

  
 

   E BEBIDAS LTDA., CNPJ n. 50.221.019/0068-43, neste ato representado(a) por seu Diretor, Sr(a). MONICA RODRIGUES ESCA     
   ANA MARIA TABEGNA WEI; 

  
   CORDO COLETIVO DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes:  

 
 A - VIGÊNCIA E DATA-BASE  

 
    cia do presente Acordo Coletivo de Trabalho no período de 21 de junho de 2019 a 20 de junho de 2020 e a data-base da catego       

 
 

 A - ABRANGÊNCIA  
 

   etivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s) categoria(s) Trabalhadores em Transporte   
   os cegonheiros, com abrangência territorial em Anápolis/GO.  

 
Jornada de Trabalho – Duração, Distribuição, Controle, Faltas  

 
Compensação de Jornada  

 
 

 A - BANCO DE HORAS  
 
 

   o acréscimo de salário se o excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de ma     
    um ano, à soma das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de dez horas diárias (ar     
    

  As partes estabelecem a jornada de trabalho flexível, de modo a permitir que a empresa ajuste o potencial de mão de obra à d    
  

  A empresa fixará com antecedência máxima possível, os dias da semana em que haverá trabalho, bem como a duração de jorn    
   e dos empregados.   

  O sistema de flexibilização não prejudicará o direito dos empregados quanto ao intervalo de alimentação, quanto ao período e    
    quanto ao repouso semanal.   

   remuneração efetiva dos empregados, durante a vigência do acordo, permanecerá sobre 44 (quarenta e quatro) horas semanai      



    

  do trabalho realizado além das 44 (quarenta e quatro) horas semanais será revertido em folgas remuneradas na proporção de     
    hora de desconto.   

   ozo das folgas deverá ser programado diretamente entre o empregado e a respectiva gerência.    

   empresa fornecerá demonstrativo mensal aos empregados informando-lhes o saldo existente no Banco de Horas.   

  orrendo demissão sem justa causa do empregado, a empresa pagará o saldo credor existente no Banco de Horas, com o acrés      

   gência do Banco de Horas terá início em 21/06/2019 e término em 20/06/2020. O saldo credor existente do Banco de Horas e    
   quitado na folha de pagamento competência junho, paga no quinto dia útil de julho, juntamente com o pagamento do mês, sen     
    saldo do dia 20 (vinte) do mês de junho, zerando-se assim o ano anterior. Havendo débito, o mesmo será transferido para o p    
  to nos salários dos empregados.   

   saldo do Banco de Horas dos empregados, não poderá ultrapassar a 200 (duzentas) horas, no período de 12 meses, contados     
    apassando este limite, a empresa deverá pagar as horas extras excedentes na folha de pagamento do mês em que ocorreu o ex    

     

  meiro: As 30 (trinta) primeiras horas extras, do mês, entrarão na sistemática do Banco de Horas, detalhada nesta cláusula e seus    
  ue haja saldo positivo no banco de horas serão pagas com o percentual de 50%. 

 
 

Disposições Gerais  
 

Mecanismos de Solução de Conflitos  
 

 
   DA SOLUÇÃO DOS CONFLITOS  

 
 

   nflito, decorrente da presente convenção, não ensejará qualquer procedimento judicial, sem que antes as partes promovam ro    
    o impasse. 

 
Descumprimento do Instrumento Coletivo  

 
 

   DA OBRIGAÇÃO DE FAZER  
 
 

   or descumprimento de obrigação de fazer, no valor equivalente a 10% (dez por cento) do salário básico, em favor do empreg   
 

 
 

ADAIR RODRIGUES DOS SANTOS  
Presidente  

SINDICATO DOS TRAB EM TRANSPORTES ROD DE ANAPOLISE MUNC  
 
 
 



MONICA RODRIGUES ESCANHO PEREIRA  
Diretor  

HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA.  
 
 
 

JULIANA MARIA TABEGNA WEI  
Diretor  

HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA.  
 
 

 
ANEXOS  

ANEXO I - ATA  
 
 

  

 
      e documento poderá ser confirmada na página do Ministério do Trabalho e Emprego na Internet, no endereço http://www.mte.gov   
 

 

http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR034785_20192019_07_01T16_48_32.pdf

