
  
 
 
 
Acordo Coletivo de Trabalho que entre si fazem, de um lado a  ABTLuS - Associação 
Brasileira de Tecnologia de Luz Sincrotron e do outro lado o SINDICATO DOS 
TRABALHADORES EM PESQUISA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA,   estabelecido à Av. Esther 
Moretzshon Camargo, 61, no Município de Campinas, Estado de São Paulo,  doravante 
denominado SINDICATO, observadas as cláusulas e condições abaixo. 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - ABRANGÊNCIA 
Aplicam-se as disposições estabelecidas neste instrumento aos contratos de trabalho em 
vigor ou que vierem a ser firmados durante a sua vigência. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - AJUSTE SALARIAL 
Os salários dos empregados da ABTLuS, vigentes em 31/07/2004 serão reajustados em 
01/08/2004, em 15% (quinze por cento). 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - AJUSTE PROPORCIONAL 
A  ABTLuS praticara os salários previstos em suas tabelas para os empregados admitidos 
após a data-base, desconsiderando deste modo, a figura da proporcionalidade. 
 
CLÁUSULA QUARTA – PCCS 
A ABTLuS, em conjunto com o SinTPq e Comissão de Funcionários, rediscutirá o PCCS 
existente na empresa, com o compromisso de implementar as mudanças acordadas, até 
novembro de 2004; 
 
CLÁUSULA QUINTA – CESTA BASICA  
A ABTLuS fornecerá uma cesta básica, no valor de R$70,00 (setenta reais) mensal a todos 
os seus funcionários; 
 
 
CLÁUSULA SEXTA - INDENIZAÇÃO COM CRECHE/ ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR 
A ABTLuS reajustará em 15% (quinze por cento) a indenização de despesas, 
exclusivamente, com creche/assistência pré-escolar para filhos de empregados, até 3 (três) 
anos,  em estabelecimentos de livre escolha dos empregados. 
 
Parágrafo Primeiro - Por se tratar de indenização de despesas com creche/assistência pré-
escolar, esta concessão não se reveste de natureza salarial. 
 
Parágrafo Segundo – A ABTLuS estenderá o disposto no "caput" desta cláusula, sem limite 
de idade, aos dependentes  excepcionais. 
 
Parágrafo Terceiro – O benefício previsto nesta cláusula não se aplica ao ensino básico 
fundamental. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
A ABTLuS, visando auxiliar no aprimoramento educacional de seus empregados, 
disponibilizará recursos, com regras e critérios transparentes, para oferecer a todos os 
trabalhadores, cursos de idiomas e  cursos de especialização .  
 
CLÁUSULA OITAVA – COMPLEMENTAÇÃO AUXÍLIO-DOENÇA 
A ABTLuS complementará a remuneração do empregado afastado em auxílio doença, 
inclusive 13º salário, de modo a que continue percebendo, durante o afastamento, a 
remuneração líquida em exercício.  
 
 
 



 
 
Parágrafo Primeiro - Com acompanhamento e avaliação de serviço médico, a 
complementação será assegurada até 12 (doze) meses de afastamento do trabalho por 
doença.  
 
Parágrafo Segundo - Para evitar hiato na percepção do pagamento pelo empregado e para 
melhor adequação operacional, a ABTLuS manterá o  pagamento da remuneração líquida do 
empregado licenciado, ressarcindo-se posteriormente dos valores de responsabilidade da 
Previdência Social. 
 
CLÁUSULA NONA – PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE 
A ABTLuS apresentará, aos trabalhadores e ao sindicato, até Setembro de 2004, a sua 
proposta para implementação do adicional de periculosidade aqueles trabalhadores que tem 
o direito e apresentará uma proposta para eliminar as situações insalubres presentes na 
ABTLuS. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - COMPENSAÇÃO DE HORAS 
O excesso de horas  em um dia,   previamente informado e autorizado poderá ser 
compensado pela correspondente diminuição  de horas de trabalho em outro dia, dentro do 
mesmo mês,  sem qualquer  efeito pecuniário ao trabalhador respeitado, contudo, o limite 
máximo da jornada diária de 10 horas. 
 
Parágrafo Primeiro: A ABTLuS poderá liberar o trabalho  em dias úteis intercalados com 
feriados e finais de semana,  por meio de compensação  anterior ou posterior dos 
respectivos dias,  mediante acréscimo na jornada, de segunda a sexta-feira.  
  
Parágrafo Segundo: Trabalho realizado aos domingos e/ou feriados, ou entre as 22:00 
horas e 05:00 horas serão pagos conforme a CLT não sujeito à compensação.  
 
Parágrafo Terceiro: A  opção de compensar ou não as horas-extras será a critério do 
trabalhador e caso não haja a possibilidade da compensação conforme o Caput, deverá ser 
pago as horas extras da seguinte forma: as primeiras 2 (duas) horas 60% (sessenta por 
cento); após, 80% (oitenta por cento) e sábados 100% (cem por cento). 
  
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – AUXÍLIO ODONTOLÓGICO 
A ABTLuS arcará com as despesas do auxílio odontológico nos mesmos moldes da 
Assistência Médica, para todos os trabalhadores.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA  - SINDICATO/ABTLUS 
Uma vez por mês o Sindicato poderá montar, dentro das instalações da ABTLuS, um stand 
para informações e divulgação das atividades do sindicato aos trabalhadores.  
 
CLÁUSULA  DÉCIMA TERCEIRA - QUADROS DE AVISO 
A ABTLUS reservará local para a afixação de avisos do SinTPq, em local interno e 
apropriado, limitados os avisos, porém, aos interesses da categoria, sendo vedada, por 
conseguinte, além do que é expressamente defeso por lei, a utilização de expressões 
desrespeitosas em relação à ABTLUS e Categoria Econômica.  Tais afixações deverão ser 
prévia e formalmente autorizadas. 
 
CLÁUSULA DECIMA QUARTA  - HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÕES 
A ABTLuS fará todas as homologações de rescisões do contrato de trabalho no sindicato, 
mesmo aquelas de empregados com menos de um ano de emprego.  
 
 
CLÁUSULA DECIMA QUINTA – TRABALHO DOS ESTAGIÁRIOS 
A ABTLuS se compromete, em relação aos estagiários que trabalharem em suas instalações,  
a privilegiar o trabalho em regime de aprendizagem.  
 
Parágrafo único: O contrato de estagiários não deverá ultrapassar a 01 ano de estágio 



 
 
 
 
 
CLÁUSULA DECIMA SEXTA  - TERCEIRIZAÇÃO 
A ABTLuS não demitirá funcionários sem justa causa, em setores onde exista a contratação 
de mão-de-obra de terceiros. 
 
CLÁUSULA DECIMA SÉTIMA- VIGÊNCIA 
O presente Acordo Coletivo de Trabalho vigorará pelo período de 01/08/2004 a 31/07/2005.  
 
 
 
 
 
 
ADELINO MANUEL DE OLIVEIRA CABRAL 
SinTPq 
 
         


