
ADITIVO AO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2003-2005 QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM 
LADO A FUNDAÇÃO CPqD CENRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM 
TELECOMUNICAÇÕES, DORAVANTE DENOMINADA CPqD E DE OUTRO LADO, O SINDICATO 
DOS TRABALHADORES EM ATIVIDADES DIRETAS E INDEIRETAS DE PESQUISA E 
DESENVOLVIMENTO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA, DORAVANTE DENOMINADO SinTPq, 
OBSERVADAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ABAIXO, APROVADAS PELA ASSEMBLÉIA DA 
CATEGORIA EM 23/11/2004.  

CLÁUSULA  PRIMEIRA - ABRANGÊNCIA  

O presente Aditivo ao Acordo abrange a todos os empregados da FCPqD, em efetivo exercício em 
31/10/2004, tendo em vista a data-base ser 1º de novembro, ou que venham a ser admitidos 
durante a sua vigência.  

CLÁUSULA SEGUNDA – REAJUSTE SALARIAL  

Os salários dos empregados do CPqD, vigentes em 31/10/2004, serão ajustados em 1/01/2005, 
com percentual de 6,5% (seis vírgula cinco por cento) relativo ao IPCA acumulado no período de 
dezembro de 2003 a outubro de 2004.  
   
CLÁUSULA TERCEIRA – ABONO  
   
Para compensação dos reflexos provocados pela recomposição parcial dos salários, na forma da 
cláusula segunda, será pago a todos os empregados um abono não incorporável ao salário, assim 
composto:  

-          Valor  equivalente a 9,31% do salário nominal de cada empregado a ser pago no dia 
01/12/2004;  

-         Valor fixo de R$860,00 (oitocentos e sessenta reais) a ser pago no dia 10/12/2004;  
-         Os empregados admitidos e desligados nos meses de novembro e dezembro de 2004 

receberão o abono na forma acima, proporcionalmente ao tempo de serviço.  

CLÁUSULA  QUARTA – CARTÃO-REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO E CESTA BÁSICA  

O cartão-refeição/alimentação incluindo a cesta básica será ajustado a partir de 01/11/2004 para 
R$ 386,80 (trezentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos) mensais, em conformidade com o 
sistema de despesas compartilhadas.  

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

A primeira parcela do 13º salário de 2005 será antecipada por ocasião das férias, inclusive aquelas 
gozadas no mês de janeiro de 2005.  

Parágrafo primeiro – Para os empregados que não saírem de férias nos meses de janeiro e 
fevereiro a primeira parcela será antecipada até 28/02/2005.  

Parágrafo segundo – Os empregados que não desejarem receber a antecipação da primeira 
parcela do 13º salário de 2005 deverão manifestar essa opção, por escrito, perante o CPqD, em 
até dez dias após a assinatura desse Acordo.  

CLAÚSULA SEXTA – DESPESAS COM CRECHE/ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR  

O limite de reembolso das despesas mensais com creche/assistência pré-escolar para filhos de 
empregados será reajustado a partir de 01/11/2004 para R$ 193,45 (cento e noventa e três reais e 
quarenta e cinco centavos), em conformidade com o sistema de despesas compartilhadas.  
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CLÁUSULA SÉTIMA – DESCONTO PARA O SINDICATO  

O CPqD se compromete a descontar de todos os empregados sindicalizados ou não, através da 
folha de pagamento, a favor do SinTPq, as contribuições financeiras obrigatórias e outras 
aprovadas pela Assembléia Geral da categoria.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os empregados contrários ao desconto, deverão manifestar-se perante 
o CPqD e o SinTPq, no prazo de 10 (dez) dias, a partir da data de divulgação da matéria.  
   
PARAGRAFO SEGUNDO  -  Após a aprovação em Assembléia, o SinTPq assume o compromisso de 
dar a mais ampla divulgação das condições e dos descontos.  

CLAUSULA OITAVA – VIGÊNCIA  

O presente Aditivo ao Acordo Coletivo de Trabalho 2003-2005 vigorará pelo período de 01/11/2004 
a 31/10/2005.    

E por estarem assim ajustados, o CPqD e o SinTPq celebram o presente aditivo ao Acordo Coletivo 
de Trabalho 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, 23 de novembro de 2004. 
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