
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO - ACT 2004/2006  

 Acordo Coletivo de Trabalho, que entre si fazem, de um lado, a FUNDAÇÃO PARA INOVAÇÕES 
TECNOLÓGICAS - FITec, situada na cidade de Campinas , Estado de São Paulo, à Rua Jasmim,  
n.º 660, Chácara Primavera, neste ato representada de acordo com seu Estatuto Social, doravante 
denominada simplesmente FITec, ou FUNDAÇÃO, e de outro lado, o SINDICATO DOS 
TRABALHADORES EM PESQUISA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA – SinTPq, com sede na cidade de 
Campinas, Estado de São Paulo, à Avenida Esther Moretzshon Camargo n.º 61, bairro Jardim 
Santana, por seu representante legal, mediante as cláusulas seguintes:   

CLÁUSULA PRIMEIRA  - ABRANGÊNCIA  

O presente Acordo Coletivo de Trabalho aplicar-se-á a todos os empregados da Fundação, lotados 
na região de Campinas e que estejam em exercício desde o dia 31 de outubro de 2004, bem como 
àqueles que venham a ser admitidos durante a sua vigência.   

CLÁUSULA SEGUNDA – JORNADA DE TRABALHO  

A Jornada de trabalho dos funcionários da Fundação é de 40  (quarenta)  horas Semanais.    

CLÁUSULA TERCEIRA – REDUÇÃO DE QUADRO DE FUNCIONÁRIOS  

Em casos de necessidade de desligamento de funcionários por motivos de força maior, a FITec 
concederá os seguintes benefícios :   

A – Assistência médica por um período de 4 meses, nos moldes praticados pela FITec;   

B – Assistência odontológica gratuita por um período de 4 meses para o funcionário;   

C – Apoio à recolocação profissional realizada pelo RH da FITec,    

PARÁGRAFO ÚNICO  

A FITec, desde que se faça necessário, priorizará a readmissão dos trabalhadores demitidos por 
sua iniciativa, desde que obedecidos os preceitos legais aplicáveis.  

 CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL  

Os salários dos funcionários da FUNDAÇÃO, em efetivo exercício de suas funções em 31 de outubro 
de 2004, serão reajustados obedecendo os seguintes critérios:  

 A - Reajuste de 3,43% (três vírgula quarenta e três por cento) sobre os salários relativos a 
outubro de 2004, para os funcionários membros do GPAR – Campinas - Gestão Participativa.  

 B - Reajuste de 6,86% (seis vírgula oitenta e seis por cento) sobre os salários relativos a outubro 
de 2004, para os demais funcionários da FITec em Campinas.  

C – Reajuste adicional de 3,43% (três virgula quarenta e três por cento) sobre os salários relativos 
a outubro de 2004, para os funcionários membros do GPAR – Campinas – Gestão Participativa, a 
ser concedido em Outubro de 2005, ou antecipadamente, a critério da Diretoria Executiva da 
FITec.  
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Parágrafo único: O pagamento do reajuste será proporcional para os funcionários admitidos após 
1º de novembro de 2003. Esta proporcionalidade será obtida, dividindo-se o valor dos índices por 
12 e multiplicando-se pelo o número de meses trabalhado pelo funcionário. Considera-se um mês, 
a fração igual ou superior a 15 dias. Para esses casos, o salário que servirá de base para correção, 
será  aquele utilizado na admissão.  

CLÁUSULA  QUINTA - ANTECIPAÇÃO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO  

A primeira parcela do 13° Salário será antecipada aos empregados da Fundação, por ocasião das 
férias, mediante opção prévia do funcionário.   

CLÁUSULA SEXTA – PREVIDÊNCIA PRIVADA  

A FITec permanecerá garantindo o benefício de Previdência Privada.  

 CLÁUSULA SÉTIMA – REFEIÇÕES  

A Fundação deverá oferecer refeições em restaurante instalado no seu estabelecimento, 
participando os funcionários com o valor de R$ 1,07 (um real e sete centavos) por refeição.  O 
valor desta contribuição sofrerá o mesmo reajuste a ser aplicado ao contrato entre a empresa  
responsável por servir as refeições e a Fundação, devendo esta participação permanecer igual ou 
menor do que 10% do valor da refeição.   

PARÁGRAFO ÚNICO: Caso a Fundação não tenha condições de oferecer o restaurante em suas 
dependências, ela poderá oferecer o vale-refeição no valor a ser definido pela fundação, em função 
do mercado, descontando-se, mensalmente, de cada beneficiário, o percentual de 20% (vinte por 
cento) sobre o total dos vales-refeição entregues.  

CLÁUSULA OITAVA – TRANSPORTE  

O empregado poderá fazer uso do sistema coletivo de transportes, de seu carro próprio, ou ainda 
de transporte especial, contratado pela Fundação.   

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Quando a opção do funcionário for pelo sistema de transporte coletivo, 
a Fundação deverá fornecer o vale transporte, descontando-se até 6% do salário do funcionário, ou 
o custo total dos vales transporte, o que for menor.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: Quando a opção do funcionário for pelo uso de carro próprio, a 
Fundação deverá permitir a utilização de suas dependências para estacionamento do veículo, 
respeitados os limites de capacidade de seu estabelecimento, da forma como praticado 
atualmente.   

PARÁGRAFO TERCEIRO: Quando a opção do funcionário for pelo Transporte Especial,  serão 
descontados dos funcionários que recebem até R$2.458,00 (dois mil e quatrocentos e cinquenta e 
oito reais) o valor de até 15% (quinze por cento) do custo individual deste benefício, e para os 
funcionários que recebem acima de R$2.458,00 (dois mil e quatrocentos e cinquenta e oito reais), 
o desconto mensal será de até 22,5% (vinte e dois e cinqüenta centésimos por cento) do custo 
individual do benefício.   

PARÁGRAFO QUARTO: A somatória dos descontos não poderá ultrapassar a 6% do valor dos 
salários, mesmo quando o funcionário utilizar conjuntamente o Transporte Especial e o Vale 
Transporte.    
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PARÁGRAFO QUINTO: A FUNDAÇÃO disponibilizará este transporte especial desde que exista um 
mínimo de 4 funcionários por rota.   

CLÁUSULA NONA - SEGURO DE VIDA 

A Fundação deverá contratar seguro de vida para seus funcionários, que não terão quaisquer ônus, 
despesas ou descontos em seus salários em decorrência desse benefício. O seguro contratado 
deverá garantir indenização equivalente a, no mínimo, 30 (trinta) salários base do funcionário, 
para os casos de morte natural. Para os casos de morte acidental, o valor da indenização será 
equivalente a sessenta 60 (sessenta) salários base do funcionário   

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O seguro de que trata o caput desta cláusula deverá garantir, ainda, 
indenização equivalente a 15 (quinze) salários base do funcionário, no caso de falecimento de seu 
cônjuge.   

PARÁGRAFO SEGUNDO: No caso de falecimento de filhos do funcionário, o seguro contratado 
deverá garantir ao funcionário, indenização equivalente a até 3 (três) salários base do funcionário, 
limitada às despesas comprovadas do funeral.   

CLÁUSULA DÉCIMA - SEGURO SAÚDE INTERNACIONAL  

A Fundação deverá contratar, sem nenhum ônus para os funcionários, seguro saúde internacional, 
que garanta cobertura à saúde, odontologia, reembolso de medicamentos e indenização por 
morte/invalidez, para aqueles funcionários que viajarem a serviço ao exterior. Este seguro 
internacional será realizado durante o período que o funcionário estiver a trabalho no exterior.  

 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - AUXILIO FUNERAL  

A Fundação deverá garantir aos funcionários o reembolso de até R$1.844,00 (um mil, oitocentos e 
quarenta e quatro reais), com relação às despesas comprovadamente realizadas com o funeral de 
pais e/ou dependentes constantes da última declaração de imposto de renda, desde que estes 
dependentes não sejam seu cônjuge e/ou filhos.   

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As despesas com funeral de cônjuge e/ou filhos serão cobertas pelo 
seguro de vida, conforme descrito na cláusula decima.  

 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA  

A Fundação deverá garantir a continuidade da assistência odontológica gratuita para os seus 
funcionários. Para os dependentes diretos e agregados serão descontados dos funcionários os 
valores constantes do contrato assinado com a empresa de assistência odontológica.    

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - AUXÍLIO DOENÇA  

A Fundação se obriga a remunerar os funcionários afastados por doença ou acidente de trabalho, 
pelo período de um semestre, com o valor equivalente à diferença entre o salário atual do 
funcionário e o valor do benefício pago pelo INSS, conforme tabela abaixo:  

   

Período  
Percentual de remuneração da diferença entre o 

salário atual e o valor pago pelo INSS  
1º Trimestre  100%  
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - AUXILIO EDUCAÇÃO /CRECHE  

A Fundação deverá optar entre celebrar convênio com creche previsto na CLT, ou reembolsar à 
funcionária o valor equivalente a 50% (cinqüenta por cento) das despesas efetuadas com creche, 
desde que devidamente comprovadas, limitado ao valor de R$ 209,00 (duzentos e nove reais) 
mensais de reembolso.  

 PARÁGRAFO ÚNICO: Este reembolso será feito durante o período que compreende o retorno da 
funcionária ao trabalho até a criança completar 24 meses de idade.  

 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA -  ASSISTÊNCIA MÉDICA  

A Fundação se obriga a manter o benefício da Assistência Médica nos moldes praticados 
atualmente.  

 PARÁGRAFO PRIMEIRO: Havendo  agregados, o custo deste(s)  agregado(s) serão de inteira 
responsabilidade dos funcionários.   

PARÁGRAFO SEGUNDO: Caso o funcionário queira optar por um Plano de nível superior ao 
oferecido para sua faixa salarial, será de responsabilidade do funcionário o pagamento da diferença 
entre os planos.   

PARÁGRAFO TERCEIRO: A participação do empregado no plano de saúde oferecido será de R$ 
1,00 (um real) do valor total pago pela FUNDAÇÃO por empregado.   

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA NÃO INTEGRAÇÃO DOS BENEFÍCIOS À REMUNERAÇÃO 

As partes acordantes reconhecem que, com exceção da Cláusula quarta, os benefícios instituídos 
nas demais cláusulas possuem natureza indenizatória, de forma que não serão incorporados à 
remuneração dos funcionários.    

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - LICENÇA ADOÇÃO  

A Fundação concorda em conceder, no caso de Pai adotivo, licença remunerada ao mesmo de 05 
(cinco) dias úteis, a contar de data da adoção.   

CLÁUSULA DECIMA OITAVA  - HORAS EXCEDENTES  

Caberá ao Gerente definir a necessidade, ditada pelas atividades a seu cargo, de se trabalhar por 
períodos superiores a 40 horas semanais, aprovando prévia e formalmente quem estará autorizado 
a fazer Hora Extra e por quanto tempo.   

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O funcionário que por sua própria iniciativa trabalhar por períodos 
superiores a 40 horas semanais, sem aprovação prévia e formal de seu gerente não terá estas 
horas reconhecidas como Horas Extras.   

PARÁGRAFO SEGUNDO: As horas excedentes trabalhadas nos domingos e feriados serão pagas 
dentro da folha de pagamento correspondente, observando-se os percentuais de acréscimo 

2º Trimestre  80%  
Após 06 meses  Fim do Benefício  
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previstos na legislação.   

PARÁGRAFO TERCEIRO: Nos demais dias, quando o funcionário exceder a jornada de 40 horas 
semanais, devidamente autorizado, conforme já citado, será dada prioridade para compensação 
das horas excedentes, através de folgas, na razão de uma hora de folga por uma hora trabalhada.  

PARÁGRAFO QUARTO: As horas excedentes não compensadas dentro de 105 dias corridos da 
data em que foram trabalhadas, deverão ser pagas junto com a folha de pagamento do mês em 
que se completar este período, observando-se os percentuais de acréscimo previstos na 
legislação.   

PARÁGRAFO QUINTO: Em caso de trabalho em horário noturno (das 22:00 horas de um dia às 
05:00 horas do dia seguinte), será acrescentado 20% (vinte por cento) aos percentuais acima 
citados.   

PARÁGRAFO SEXTO: Na hipótese de rescisão contratual de trabalho, sem que tenha havido a 
compensação integral da jornada extraordinária, o Funcionário fará juz ao recebimento das horas 
excedentes não compensadas, observando-se os percentuais de acréscimo previstos na legislação.  

PARÁGRAFO SÉTIMO: Na hipótese de rescisão contratual de trabalho, em que o Funcionário 
tenha débito de horas, estas horas serão descontadas, sem que haja acréscimos.   

PARÁGRAFO OITAVO: Esta cláusula terá vigência a partir da data de assinatura do presente 
acordo coletivo.   

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - SALVAGUARDA DOS PRÉ-APOSENTADOS  

A Fundação assegura garantia de emprego por 12 (doze) meses imediatamente anteriores à 
complementação de tempo para aposentadoria pela Previdência Social, aos empregados que 
tiverem o mínimo de 5 (cinco) anos de vinculo empregatício com a Fundação; e por 18 (dezoito) 
meses imediatamente anteriores à complementação de tempo para aposentadoria pela Previdência 
Social, aos empregados que tiverem o mínimo de 10 (dez) anos de vinculo empregatício com a 
Fundação, salvo os casos de dispensa por justa causa, ou de encerramento das atividades da 
Fundação.   

CLÁUSULA VIGÉSIMA  - CALENDÁRIO PARA 2005  

Será adotado para o ano de 2005 o calendário de trabalho da FITec, onde os funcionários estarão 
dispensados do trabalho durante 6 dias considerados como “Pontes”, a saber: 7 e 9 de fevereiro; 
22 de abril; 27 de maio; 14 de novembro e 9 de dezembro.     

PARÁGRAFO ÚNICO: Estas dispensas serão compensadas trabalhando-se 12 minutos além da 
jornada normal de trabalho, durante 235 dias úteis, entre os dias 3 de janeiro e 16 de dezembro, 
incluindo estes dias.   

CLÁUSULA VIGÉSIMA  PRIMEIRA - FÉRIAS  

As férias serão concedidas em conformidade com o art. 134 da C.L.T. e seguintes, sendo facultado 
ao empregado dividir as férias em dois períodos, que não poderão ser inferiores a 10 (dez) dias, 
cada um, e devidamente aprovado pela sua gerência, com pelo menos 40 dias antes do início de 
gozo.   

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - REPRESENTANTES SINDICAIS  
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A Fundação  se compromete a não promover nenhuma forma de discriminação contra  os 
representantes sindicais, garantindo-lhes os mesmos direitos de seus funcionários.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - QUADROS DE AVISO  

A Fundação disponibilizará espaço em murais e/ou quadro de avisos em suas  dependências, para 
que o SinTPq possa afixar os seus comunicados, desde que estes sejam respeitosos, de fundo não 
político-partidário e sejam de interesse dos funcionários da Fundação.   

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DESCONTO PARA O SINDICATO  

A Fundação  se compromete a descontar de todos os empregados, através da folha de pagamento, 
a favor do SinTPq, as mensalidades daqueles que forem associados, contribuições financeiras 
obrigatórias e outras aprovadas pela Assembléia Geral da categoria.   

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os empregados, contrários a descontos aprovados em assembléias, 
poderão manifestar-se perante o Sindicato, com cópia para a Fundação, no prazo de 10 (dez) dias, 
a partir da data da divulgação da matéria.  

PARÁGRAFO SEGUNDO - Após a aprovação em Assembléia, o SinTPq assume o compromisso de 
dar a mais ampla divulgação das condições e valores dos descontos.   

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - LIVRE ACESSO ÀS INFORMAÇÕES  

A Fundação  se compromete a entregar ao SinTPq, quando solicitada, as informações e dados 
constantes de relatórios periódicos da empresa, desde que se constituam em informações e dados 
de domínio público.  

 CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - VIGÊNCIA  

O presente Acordo Coletivo de Trabalho vigorará pelo período de 01/11/2004 a 31/10/2006, salvo 
vigências específicas contidas em suas cláusulas.    

PARÁGRAFO ÚNICO - A Fundação e o SinTPq irão negociar, em outubro de 2005, o índice de 
correção dos salários dos funcionários a ser implementado a partir de novembro de 2005.   

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA –  TAXA DE FORTALECIMENTO  

A Fundação procederá ao desconto da Taxa de Fortalecimento em favor do SinTPq, na folha de 
pagamento, dos funcionários que não se opuserem a este desconto, da seguinte forma: desconto 
de 2% (dois por cento) da remuneração de todos os funcionários da FITec, em 4 (quatro) parcelas 
de 0,5% (cinco décimos por cento), com início no mês subseqüente ao fechamento do Acordo 
Coletivo.  

 Campinas, 03 de janeiro de 2005. 

   

_______________________________________________________________________ 

Fundação Para Inovação Tecnológica- FITec  
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Marcello Guilherme Abi-saber  

Diretor Adminstrativo/Financeiro  

CPF: 8624446-91  

RG: 2647159  

   

Aderbal Alves Borges  

Diretor de Desenvolvimento de Negócios  

CPF: 038.219.861-15  

RG: 8078008-4  

 
_______________________________________________________________________ 

Sindicato dos Trabalhadores em Pesquisa, Ciência e Tecnologia – SinTPq  

JOSÉ PAULO PORSANI  

Diretor Presidente  

CPF: 068.731.228-07  

RG: 18.027.092  
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