
MINUTA DE PROPOSTA FINAL DA EMPRESA  

Pós-Assembléia dos Funcionários  

ACORDO COLETIVO DE TRABALHO  

Pelo presente instrumento, de um lado, o INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO 
PAULO S/A-IPT, empresa pública constituída nos termos da Lei nº 896/75, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
60.633.674/0001-55, com sede na Cidade Universitária Armando de Salles Oliveira s/nº à Av. Prof. Almeida 
Prado nº 532 - Butantã, CEP 05508-901, nesta Capital, doravante designado simplesmente IPT,  e, de outro 
lado, o SINDICATO DOS TRABALHADORES EM PESQUISAS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-SP-SinTPq,  
inscrito no CNPJ/MF sob nº  59.038.844/0001-74, sediado à rua Ester Moretzson nº 61 - Jardim Santana, na 
cidade de Campinas, Estado de São Paulo, doravante designado simplesmente SinTPq, ambos representados 
na forma dos respectivos estatutos, resolvem firmar o presente ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, mediante 
as seguintes cláusulas e condições.  

 CLÁUSULA PRIMEIRA – DO REAJUSTE SALARIAL 

O IPT concederá reajuste salarial de 4,45% (quatro vírgula quarenta e cinco por cento) sobre os salários pagos 

em maio de 2004. O salário reajustado será pago a partir do quinto dia útil de setembro de 2004, relativo ao mês 

de agosto. A diferença dos salários de junho e julho será paga até o dia 31 de dezembro de 2004.   

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ANTECIPAÇÃO SALARIAL  

 2.1 - O IPT concederá antecipação salarial, no dia 20 de cada mês, correspondente a 30% (trinta por cento) do 

salário nominal, a ser descontado, com os encargos legais devidos, por ocasião do pagamento dos salários do 

mês respectivo.  

 2.2 -  O IPT compromete-se a conceder a antecipação salarial de forma eqüitativa, no mesmo percentual a todos 

os empregados, sem distinção de faixa salarial.  

 CLÁUSULA TERCEIRA – ANUÊNIO  

O IPT manterá o pagamento do anuênio, nos valores percentuais pagos em 31 de maio de 2003. 

CLÁUSULA QUARTA – TICKET CESTA BÁSICA 

 O IPT fornecerá, mensalmente, a cada empregado, ticket cesta-básica, sendo o valor concedido em 31 de maio 

de 2003 reajustado em 4,45% (quatro vírgula quarenta e cinco por cento). O ticket cesta-básica será pago a 

partir do primeiro dia útil de setembro, juntamente com as diferenças relativas aos meses de junho, julho e 

agosto.     

CLÁUSULA QUINTA – RESTAURANTE 
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O IPT fornecerá alimentação a seus empregados, com custeio compartilhado e desconto no mês subseqüente 

ao da aquisição dos vales, estes em número de 25 mensais, de acordo com a seguinte tabela:   

 CLÁUSULA SEXTA – CRECHE, REEMBOLSO CRECHE E LICENÇA MÃE 

 O IPT fornecerá serviços de creche para os filhos de suas empregadas e de seus empregados que detenham a 

guarda legal dos filhos. O desligamento da criança, da creche, ocorrerá no último dia útil do ano em que 

completar cinco anos.  O IPT promoverá o reembolso até o valor de R$ 194,28 (cento e noventa e quatro reais e 

vinte e oito centavos) por mês, a título de reembolso creche, para crianças até sete anos, mediante 

comprovação de gastos a ser efetuada por meio de documento fiscal idôneo, neles incluindo taxas de matrícula, 

mensalidade da creche, uniforme e materiais didáticos. Mencionado valor será pago a partir do quinto dia útil de 

setembro, relativo ao salário do mês de agosto de 2004. A diferença relativa aos meses de junho e julho será 

paga na mesma data, de uma só vez. Será concedida licença, à mãe, no caso de seu filho ser acometido por 

doença infecto-contagiosa, comprovada mediante atestado médico validado pelo Gabinete Médico do IPT.  

CLÁUSULA SÉTIMA – TRANSPORTE  

7.1 - O IPT propiciará, a seus empregados, transporte por meio de ônibus, mediante custo compartilhado, de 

acordo com a seguinte tabela:   

7.2 - Até 31 de outubro será desenvolvido e finalizado estudo de revisão do serviço de transporte visando à 

racionalização do uso do ônibus com a participação do SinTPq, contemplando:  

          ·    origem/destino dos usuários do IPT;  

·    revisão no transporte modal e adaptação às normas municipais;  

FAIXA SALARIAL  PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO  

Até 16  zero  

17 a 62  0,7% do salário nominal  

FAIXA SALARIAL PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO  

USO REGULAR  

Até 16  Zero  

De 17 a 50  3% do salário nominal  

Acima de 51  4% do salário nominal  

USO OCASIONAL  

Até 55  3,5% do salário nominal/44 (unitário)  

Acima de 55  4,5% do salário nominal/44 (unitário)  
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·    otimização de ocupação, buscando eliminar ociosidade;  

·    redimensionamento do número de linhas e  itinerários, em vista das  alterações no perfil dos usuários e 

dos serviços públicos.  

 7.3 – O prazo acima poderá ser prorrogado por até 90 dias, de modo a permitir o     cumprimento dos 

procedimentos legais para implantação do referido estudo.  

 CLÁUSULA OITAVA – PLANO DE SAÚDE 

 O IPT fornecerá, a seus empregados, plano de saúde com participação destes no seu custeio, efetivada 

mediante pagamento mensal descontado em folha de pagamento, correspondendo a 30% (trinta por cento) do 

total do seu custo básico. O IPT arcará com 70% do custo do Plano Básico e observará o regulamento do IPT-

SAÚDE, registrado perante a ANSS-Agência Nacional de Saúde Suplementar sob nº 32.536-8. O IPT-SAÚDE 

explicitará a rede de credenciados, coberturas e participação.  

 CLÁUSULA NONA – AUXÍLIO DOENÇA  

 No caso de empregado em gozo de auxílio doença, o IPT complementará o valor do auxílio previdenciário até o 

limite do seu salário mensal, até o prazo máximo de seis meses.  

 CLÁUSULA DÉCIMA – ACIDENTE DO TRABALHO  

 O IPT arcará com todas as despesas médico-hospitalares para tratamento de acidentado do trabalho, 

designando os hospitais preferenciais para atendimento ao acidentado.   

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DISPENSA E APLICAÇÃO DE PENALIDADES  

 É facultado, ao SinTPq, mediante solicitação, o acompanhamento de processos de dispensas e aplicação de 

penalidades a empregado.  

 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – LIBERAÇÃO DE DIRIGENTES SINDICAIS  

O IPT admitirá a liberação, sem prejuízo dos respectivos salários e de todas as demais verbas de natureza 

remuneratória decorrentes de lei ou do presente acordo, bem como dos direitos e benefícios trabalhistas, até 

dois dirigentes sindicais por período integral, ou, na sua ausência, de um representante sindical em tempo 

parcial, assegurada, em ambos os casos, a estabilidade no emprego desde a candidatura ao cargo eletivo e até 

um ano a contar do término do mandato.   

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS RELAÇÕES TRABALHISTAS 
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 13.1 – Férias – As férias anuais terão acréscimo dos dias correspondentes aos dias compensados em “pontes” 

entre feriados e finais de semana.  

 13.2 – Auxílio Funeral – O IPT efetuará o pagamento de R$ 795,00 (setecentos e noventa e cinco reais) a título 

de auxílio funeral, quando do falecimento de empregado, condicionado à análise e aprovação do setor de 

Serviço Social do IPT. 

 13.3 – Jornada fora do horário normal – O IPT assegura transporte e refeição aos empregados que tenham 

jornada de trabalho fora do horário normal. Em caso de trabalho fora da Grande São Paulo, será efetuado o 

pagamento de diárias até o limite de 50% do salário nominal, de acordo com os procedimentos vigentes. Para 

valores acima deste limite será adotado, obrigatoriamente, o sistema de reembolso de despesas.  

 13.4 – Salário Substituição – A substituição de empregado afastado deverá ser feita, preferencialmente, por 

outro que receba salário igual ou superior ao do substituído. O empregado que, excepcionalmente, 

substituir outro que perceba salário superior ao seu terá direito à diferença salarial em relação ao 

substituído, bem como a gratificação de função, quando este a perceber, proporcional ao período em 

que perdurar a substituição e desde que este seja igual sou superior a dez dias ininterruptos. O 

pagamento do salário substituição está condicionado à prévia aprovação do Diretor Executivo ao qual se 

subordina a Unidade e será devido apenas quando a substituição ocorrer nas seguintes funções:   

·               Diretor/Coordenador de Unidade  

·               Chefe de Agrupamento / Departamento  

·               Chefe de Seção / Chefe de Laboratório / Chefe de Setor   

13.5 – Horas Extras – As horas extras trabalhadas e informadas ao Setor de Pessoal até o dia 15 de cada mês 

serão pagas na folha do mesmo; aquelas informadas após o dia 15 serão incluídas na folha do mês 

subseqüente.  

 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -  CLÁUSULA PENAL   

14.1 - Pelo descumprimento de qualquer das cláusulas estipuladas no presente  acordo, à exceção da cláusula 

segunda, será aplicada ao IPT a multa  de 5% (cinco por cento) do salário do empregado atingido pela 

infração,  revertendo esta a favor do empregado.  

 14.2 - A infração à cláusula segunda, tanto do item 2.1 quanto do item 2.2, acarretará,   exclusivamente, a 

aplicação de multa calculada sobre o valor do adiantamento, revertendo ao empregado, segundo o 

escalonamento abaixo:   
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 14.2.1 - O valor da multa será pago juntamente com o salário do mês relativo ao adiantamento em atraso, até 

que se implemente, no sistema, seu pagamento juntamente com o valor do adiantamento, implementação esta a 

ocorrer até o final do ano de 2004.   

14.2.2 - Na hipótese de não pagamento do adiantamento até o dia do pagamento do salário, considerar-se-á 

descumprimento de cláusula do acordo e, neste caso, aplicar-se-á exclusivamente a multa prevista no 

subitem 14.1.  

 14.2.3 – As multas previstas nos itens 14.1 e 14.2 não são cumulativas.  

 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA APLICAÇÃO  

Os termos do presente acordo coletivo aplicam-se, exclusivamente, ao IPT e aos seus empregados.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS  

 As dúvidas ou controvérsias que por ventura surgirem na aplicação das cláusulas do presente acordo serão 

submetidas à apreciação do Poder Judiciário do Trabalho.  

 CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – VIGÊNCIA  

 O presente acordo vigerá pelo prazo de um ano a contar de 1º de junho de 2004, expirando-se em 31 de maio 

de 2005.  

 E, por estarem assim, justos e acordados, assinam o presente Termo em cinco vias de igual teor, para uma só 

finalidade.  

 São Paulo,        

INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A-IPT  

 SinTPq - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM PESQUISA,CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

   

TABELA DE PERCENTUAL DE MULTA PARA DIAS DE ATRASO NO ADIANTAMENTO  

Número de 

Dias de atraso 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

11 e até 4º 

dia útil  

Multa (%)  1,5  1,7  1,8  2,0  2,1  2,3  2,5  2,7  2,8  3,0  3,5  
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