
Acordo Coletivo de Trabalho que entre si fazem, de um lado o Instituto de 
Pesquisas Eldorado, doravante denominado Eldorado, e, de outro lado, o 
Sindicato dos Empregados em Atividades Diretas e Indiretas de Pesquisa e 
Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia, doravante denominado SinTPq, 
observadas as cláusulas e condições abaixo, aprovadas pela assembléia 
da categoria em 03/12/2004.  

CAPÍTULO I - DA ABRANGÊNCIA 
 
 CLÁUSULA  PRIMEIRA – ABRANGÊNCIA 
  

O presente Acordo abrange a todos os empregados do Eldorado em efetivo exercício na data de 
31/07/2004 ou que venham a ser admitidos durante a sua vigência. 

 CAPÍTULO II - DA REMUNERAÇÃO    

CLÁUSULA SEGUNDA – AJUSTE SALARIAL   

Os salários dos empregados do Eldorado, vigentes em 31/07/2004, serão ajustados em 8,54% (oito 
pontos percentuais e cinqüenta e quatro décimos) a partir de  01/11/2004. 

                 Parágrafo único. Os salários vigentes em 31/07/2004 receberão complementação retroativa 
de 0,9% (nove décimos de pontos percentuais) nos meses de agosto, setembro e outubro de 2004. 

 CLÁUSULA TERCEIRA – AJUSTE PROPORCIONAL  

 O Eldorado praticará os salários previstos em suas tabelas para os empregados admitidos após a data-
base, desconsiderando deste modo, a figura da proporcionalidade. 

 CLÁUSULA QUARTA – COMPENSAÇÕES   

O Eldorado, a seu exclusivo critério, poderá conceder antecipação de reajuste salarial geral, setorial ou 
individual, devidamente compensada à época do reajuste coletivo. 

 CLÁUSULA QUINTA  – PAGAMENTO SALARIAL 
  

O Eldorado efetuará o pagamento do salário dos seus empregados no dia 25 (vinte e cinco) do mês 
correspondente à competência.   

CLÁUSULA SEXTA – SOBREAVISO 

 Não se aplica a condição de sobreaviso aos empregados do Eldorado, dada a natureza das atividades 
realizadas. Em havendo situação assim configurada, o Eldorado tomará as medidas cabíveis em lei para 
regularização da condição e pagamento das horas e adicionais devidos.   

CAPÍTULO III - DOS BENEFÍCIOS E VANTAGENS 
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CLÁUSULA SÉTIMA – AUXÍLIO-REFEIÇÃO E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 

 
 O Eldorado manterá a concessão mensal de auxílio-refeição e auxílio-alimentação a todos os seus 
empregados, observados os padrões do mercado. 

    Parágrafo primeiro. A partir de novembro de 2004, a quantia mensal a ser concedida será de, no 
mínimo, R$ 286,00 (duzentos e oitenta e seis reais), compreendendo 22 unidades de R$ 13,00 (treze 
reais). 

CLÁUSULA OITAVA – AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR  

 O Eldorado manterá a  concessão de auxílio-creche e assistência pré-escolar para filhos de empregados, 
em estabelecimentos de sua livre escolha,  até o segundo ano de vida, ajustando a partir de 01/08/2004 o 
limite de reembolso das despesas para R$ 136,00 (cento e trinta e seis reais).   

Parágrafo primeiro. O benefício previsto nesta cláusula não poderá ser percebido, 
cumulativamente, por casal empregado do Eldorado. 

Parágrafo segundo. O Eldorado estenderá o disposto no caput desta cláusula, sem limite de 
idade, aos dependentes  excepcionais. 

 CLÁUSULA NONA – LICENÇA-ADOÇÃO 
   

O Eldorado manterá licença remunerada às empregadas que adotarem crianças de até 07 (sete) anos de 
idade, na forma abaixo: 

      a)       criança com até 06 (seis) meses de idade: 90 (noventa) dias de licença; 

b)       criança entre 06 (seis) e 12 (meses) de idade: 60 (sessenta) dias de licença; 

c)       criança entre 12 (doze) meses e 07 (sete) anos de idade: 30 (trinta) dias de licença. 

         Parágrafo primeiro. Ao pai adotivo será concedida licença remunerada de 02 (dois) dias, em 
qualquer dos casos previstos nesta cláusula. 

        Parágrafo segundo. Para efeitos de concessão desta licença, o início do benefício dar-se-á da data 
de registro de inscrição no Registro Civil do adotado, da sentença judicial que conceda adoção ou do 
termo de guarda, ainda que provisória. Esta licença não será concedida novamente no caso de 
prorrogação do termo de guarda. 

 CLÁUSULA DÉCIMA– COMPLEMENTAÇÃO AO AUXÍLIO-DOENÇA 
  

Ao empregado em gozo de benefício do auxílio-doença, decorrente de doença típica, acidente de 
trabalho ou doença profissional, fica garantida, entre o 16º (décimo sexto) e o 90º (nonagésimo) dia de 
afastamento, uma complementação do salário em valor equivalente à diferença entre o efetivamente 
percebido da Previdência Social e o salário nominal do empregado. 
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         Parágrafo único. A complementação ao auxílio-doença será concedida mediante avaliação e 
acompanhamento do médico do trabalho do Eldorado. 

 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SALVAGUARDA DOS PRÉ-APOSENTADOS 
 
Aos empregados que comprovadamente estiverem a um máximo de 12 (doze) meses da aquisição do 
direito à aposentadoria, nos termos da legislação vigente, e que contem com um mínimo de 5 (cinco) 
anos de trabalho no Eldorado, ficam assegurados os recolhimentos previdenciários (empregado e 
empregador) nas mesmas bases da última remuneração, durante o período que faltar para aposentarem-
se. 

 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ESTABILIDADE PROVISÓRIA DA GESTANTE 
  

Será assegurada a estabilidade provisória da empregada gestante, desde o início da gravidez, 
devidamente comprovada, até 90 (noventa) dias subseqüentes ao término da percepção do salário 
maternidade. 

 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ABORTO  

 No caso de aborto não criminoso, o Eldorado concederá à empregada licença remunerada pelo prazo de 
30 (trinta) dias a contar do evento, mediante comprovação médica. 

 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ESTABILIDADE DO AFASTADO PELA PREVIDÊNCIA 
  

Será assegurada estabilidade provisória ao empregado afastado do trabalho por doença, por igual 
período do afastamento, até 90 (noventa) dias subseqüentes ao término da percepção do salário da 
Previdência Social. 

 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS DESCONTOS NOS SALÁRIOS  

 O Eldorado poderá descontar mensalmente dos salários dos seus empregados a participação destes nos 
planos de benefícios oferecidos, desde que previamente autorizado. 

                 Parágrafo único. Em caso de rescisão contratual, por qualquer razão, caberá o desconto dos 
valores comprometidos em função dos benefícios contratados pelo empregado, na forma de seus 
instrumentos reguladores.   

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO (LEI 
FEDERAL 9.601/98)  

 Mediante anuência do SinTPq, o Eldorado poderá contratar empregados através do sistema estabelecido 
pela Lei Federal 9.601/98, sem a observância das regras contidas no art. 4º, parágrafo primeiro, inciso II 
da referida lei. 

 CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – BANCO DE HORAS  

 O Eldorado e o SinTPq firmarão, até 31 de março de 2005, regras para a implantação de jornada 
flexível de trabalho, com sistema débito/crédito, entendido como Banco de Horas, com suas regras 
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estabelecidas em aditivo ao presente instrumento.   

CAPÍTULO IV - DAS RELAÇÕES COM O SINDICATO  

 CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DISTRIBUIÇÃO DE COMUNICADOS 
 
O SinTPq poderá deixar para divulgação seus comunicados, folhetos e jornais em local previamente estabelecido pelo 

Eldorado.  

 CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DESCONTO PARA O SINDICATO 
 
O Eldorado descontará de todos os empregados, sindicalizados ou não, através da folha de pagamento, a 
favor do SinTPq, as contribuições financeiras obrigatórias (previstas em lei) e outras aprovadas pela 
Assembléia Geral da categoria. 

         Parágrafo primeiro. Após a aprovação em Assembléia, o SinTPq dará a mais ampla divulgação 
das condições e valores dos descontos. 

         Parágrafo segundo. Por conta do presente Acordo Coletivo, o Eldorado descontará de todos os 
seus empregados, não sócios do sindicato, 3% (três pontos percentuais) do salário nominal a título de 
Taxa de Fortalecimento Sindical, sendo 1% (um ponto percentual) ao mês, começando no mês posterior 
ao da assinatura do Acordo Coletivo e durando 03 (três) meses. 

         Parágrafo terceiro. Os empregados contrários ao desconto deverão manifestar-se perante o 
SinTPq e o Eldorado, no prazo de 10 (dez) dias, a partir da data da divulgação da matéria. 

 CLÁUSULA VIGÉSIMA– NOVOS EMPREGADOS  

 Para todos os empregados admitidos, o Eldorado entregará uma cópia do presente instrumento, 
juntamente com carta de apresentação e formulário para filiação ao sindicato.   

 CAPÍTULO V - DISPOSIÇÕES GERAIS 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – CLÁUSULA PENAL  

Pelo descumprimento de qualquer das cláusulas estipuladas no presente instrumento, será aplicada ao 
Eldorado a multa de 3% (três pontos percentuais) do salário do empregado atingido pela infração, 
revertendo esta a favor do empregador.   

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – ASSÉDIO SEXUAL  

O Eldorado se compromete a efetuar a apuração completa de qualquer denúncia de assédio sexual, 
aplicando as penalidades cabíveis, quando for o caso.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – ASSÉDIO MORAL  

O Eldorado se compromete a efetuar a apuração completa de qualquer denúncia de assédio moral, 
aplicando as penalidades cabíveis, quando for o caso.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – TRABALHO DE APRENDIZES  
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O Eldorado se compromete com a proteção ao trabalho do adolescente e zelo pelo cumprimento do 
contido no Estatuto da Criança e do Adolescente, em relação aos menores que eventualmente 
trabalharem em suas instalações, privilegiando o trabalho em regime de aprendizagem.    

                Parágrafo único. O Eldorado se compromete a não utilizar, sob quaisquer formas, mão-de-
obra infantil no exercício de suas atividades.   

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DATA-BASE  

 A data-base da categoria a partir do presente acordo passa a ser 1º de novembro.   

CLAUSULA VIGÉSIMA SEXTA – VIGÊNCIA  

 O presente Acordo Coletivo de Trabalho vigorará retroativamente de 01/08/2004 a 31/10/2005.  

E, por estarem assim ajustados, o Eldorado e o SinTPq celebram o presente Acordo Coletivo em 05 
(cinco) vias de igual teor, para um só efeito, encaminhando-o para o competente arquivo na Delegacia 
Regional do Trabalho de Campinas. 
 

                                                                                                    Campinas, SP, XX/XX/XXXX. 

  

Pelo Instituto de Pesquisas Eldorado: 

     

Ciência e acordo:   

   

Pelo Sindicato dos Empregadores em Atividades Diretas e Indiretas de Pesquisa e 
Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia: 

   

   

Arthur João Catto 

Superintendente 

   Sérgio Benedito Ferrara 

Gerente de Administração e Finanças 

Jaylton Moura Ferreira 

Gerente de Operações e Tecnologia 

   Norberto Marim 

Gerente de Planejamento Organizacional 

José Paulo Porsani 

Presidente 
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