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CLÁUSULA - REAJUSTE SALARIAL 
Os salários dos empregados da FUNDAÇÃO CPQD, em efetivo exercício em 31/10/2021, serão recompostos 
pelo IPCA medido entre 01/11/2020 a 31/10/2021 a partir de 01/11/2021. 
Parágrafo Único - Após a recomposição inflacionária, os salários serão reajustados em 3% (três) por 
cento a título de aumento real. 
 

CLÁUSULA -  Tabela Progressiva de Participação Mútua - TPPM 

A FUNDAÇÃO CPQD deixará de aplicar a TPPM a partir 01/11/2021 e a participação dos funcionários e 
seus dependentes nos benefícios, será de R$1,00 por benefício e por dependente. 

 
CLÁUSULA - CARTÃO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO E CESTA BÁSICA 
 A FUNDAÇÃO CPQD fornecerá mensalmente o vale-refeição/alimentação, incluindo a cesta básica, a todos 
os seus empregados no valor mensal de R$ 964,40 (novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta 
centavos). 
Parágrafo Primeiro - A participação do empregado será de R$1,00 (um) real.  
Parágrafo Segundo - De caráter indenizatório e de natureza não salarial, o vale-refeição/alimentação e a 
cesta básica serão utilizados para ressarcimento de despesas com refeições/ aquisição de alimentos, de 
acordo com a legislação vigente relativa ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT. 
Parágrafo Terceiro - O Valor do benefício será reajustado pelo IPCA Alimentos medido entre 01/11/20 a 
31/10/21 acrescidos de 3% de aumento real. 
Parágrafo Quarto -  A FUNDAÇÃO CPQD disponibilizará, para aqueles trabalhadores que trazem sua 
própria refeição, um local onde possam fazer a refeição com condições dignas, devendo autorizar a 
utilização do restaurante interno para este uso. 

 
CLÁUSULA - INDENIZAÇÃO COM CRECHE/ ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR 
A FUNDAÇÃO CPQD manterá a concessão da indenização de despesas, com creche/assistência pré-
escolar para filhos de empregados, em estabelecimentos de livre escolha dos empregados, e na 
impossibilidade deste o pagamento de auxílio babá no valor mensal de R$ 488,85 (quatrocentos e oitenta 
e oito reais e oitenta e cinco centavos). 
Parágrafo Primeiro – A indenização será devida mediante apresentação mensal do comprovante de 
pagamento feito ao estabelecimento de ensino e deverá ser entregue no RH da FUNDAÇÃO até o dia 20 de 
cada mês. A apresentação fora do prazo e cumulativa de períodos não implicará em pagamentos 
retroativos por parte da FUNDAÇÃO. 
Parágrafo Segundo - A participação do empregado será de R$1,00 (um) real. 
Parágrafo Terceiro – O benefício previsto nesta cláusula não poderá ser percebido, cumulativamente, pelo 
casal empregado da FUNDAÇÃO CPQD. 
Parágrafo Quarto - Por se tratar de indenização de despesas com creche/assistência pré-escolar, esta 
concessão não se reveste de natureza salarial. 
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Parágrafo Quinto – O benefício previsto nesta cláusula não se aplica ao ensino básico fundamental, a 
exceção do mencionado no parágrafo sexto desta cláusula. 
Parágrafo Sexto - A FUNDAÇÃO CPQD estenderá o disposto no caput desta cláusula, até a conclusão do 
ensino básico fundamental, a todos os empregados com filhos com deficiências, que não lhes possibilitem 
condições mínimas de independência e autocuidado. 
Parágrafo Sétimo – A condição prevista no parágrafo sexto desta cláusula deverá ser expressamente 
declarada, anualmente, em atestado médico idôneo, sujeito à averiguação por parte do serviço médico da 
organização. 
Parágrafo Oitavo - No caso do empregado comprovar tutela exclusiva, em decorrência de ausência 
definitiva ou morte da mãe, estender-se-á o presente benefício ao empregado. 
Parágrafo Nono - Este benefício será reajustado conforme reivindicação expressa na cláusula terceira 
deste ACT. 
  
CLÁUSULA - AUXÍLIO MEDICAMENTO 
A FUNDAÇÃO CPQD assegura aos seus empregados o auxílio medicamento na forma estabelecida no 
Manual do Usuário, garantindo, no mínimo, qualidade igual ou superior à praticada. 
Parágrafo Primeiro – A Lista de medicamentos deverá ser atualizada e ampliada de modo a atender um 
rol maior de problemas de saúde 
Parágrafo Segundo – O limite de utilização por usuário/dependente passará a ser de R$400,00 
Parágrafo Terceiro – A participação do empregado será de R$1,00 (um) real por usuário/dependente. 
Parágrafo Quarto – A FUNDAÇÃO disponibilizará, anualmente, em data a ser determinada em campanha 
interna, a vacina antigripal, sem ônus aos seus empregados. Este benefício não se estende aos 
dependentes. 

 
CLÁUSULA - ASSISTÊNCIA MÉDICA 
- A FUNDAÇÃO CPQD assumirá o pagamento de 100% da coparticipação para consulta e exames no atual 
plano benefício assistência médica. 
 
CLÁUSULA – ACADEMIA DE GINÁSTICA 
A FUNDAÇÃO CPQD permitirá a inclusão de dependentes no atual convênio com o plano gympass.   
 
CLÁUSULA - PREVIDENCIA PRIVADA - INOVAPREV:  
O CPQD deverá fazer gestões junto a SISTEL para que o Plano INOVAPREV apresente resultados melhores 
nas aplicações financeiras, dentre elas: 
1) Possuir um gatilho ou outro mecanismo de análise financeira, que quando fosse detectado 

rendimento inferior à inflação, fosse feita análise para diminuir a perda financeira para a inflação e 

tentar a sua reversão, nesse caso a ação poderia ser imediata.  

2) Criação de um novo perfil de investimento para o Inovaprev, sendo mais uma opção para escolha do 

funcionário.  
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3) Caso não seja possível a criação de um novo perfil, poderia ocorrer a alteração / Melhoria de análise 

para um melhor rendimento deste fundo. 

CLÁUSULA - AUXÍLIO TRANSPORTE 
A FUNDAÇÃO CPQD estudará a viabilidade de implementar o transporte fretado para a cidade de 
Jaguariúna. 
 
CLÁUSULA - CONVENIOS 
A FUNDAÇÂO CPQD ampliará sua rede de convênios com profissionais da área de 
fisioterapia/psicologia/fonoaudiologia/acupuntura assim como outros profissionais indicados pelos 
funcionários. 
 
CLÁUSULA - PLANO DE CARREIRA:  
A FUNDAÇÃO CPQD deverá implementar e aplicar o plano de carreira até março de 2022. O plano deverá 
apresentar critérios objetivos para as progressões e prever avaliação anual de desempenho. 
Parágrafo Único – Será eleita uma comissão de funcionários para encaminhar o assunto com a 
FUNDAÇÂO CPQD  
    
CLÁUSULA - COMPENSAÇÃO DE PONTES DE FERIADOS 
 A FUNDAÇÃO CPQD concederá, sem necessidade de compensação, os dias-ponte de feriados, exclusivamente para 
o ano de 2022. 

Parágrafo Primeiro – Entende-se por dias-ponte a segunda-feira anterior ou a sexta-feira posterior ao 
feriado que ocorrer na terça-feira ou na quinta-feira, respectivamente. 
Parágrafo Segundo – Serão concedidas xx horas no período compreendido entre 01/01/2022 e 
31/12/2022:  
Parágrafo Terceiro – Por liberalidade do CPQD, excepcionalmente à regra dos dias-ponte, serão 
concedidas 8 horas da quarta-feira de Cinzas no dia xx/xx/2022. 
   
CLÁUSULA  - TELETRABALHO 
Fica estabelecido o Regime de Teletrabalho sendo suas definições alvo de negociação específica entre o 
CPQD e o SINTPq e apreciação e aprovação dos trabalhadores em assembleia específica. 
As diretrizes de negociação deverão considerar: ajuda de custo sem prejuízo ao salário, ferramentas e 
métodos de controle do trabalho, ergonomia, equipamentos, confidencialidade, benefícios, acidente de 
trabalho, direito à desconexão, dentre outras. 
Parágrafo Primeiro - Em não havendo tempo hábil para a negociação específica desta cláusula, deverá 
ser alvo de aditivo ao Acordo Coletivo de Trabalho vigente. 
Parágrafo Segundo - Fica estabelecido o prazo de 30 dias, após assinatura do presente acordo, para 
negociação e aditamento desta cláusula. 
Parágrafo Terceiro - Fica estabelecido, até concluir as negociações, para aqueles que estão sob o Regime 
de Teletrabalho, a partir de 01/11/2021, o valor mensal de ajuda de custo de R$ 200,00 (Duzentos reais). 
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Parágrafo quarto – Todos os trabalhadores, independente de trabalho remoto ou presencial, receberão 
o valor mensal retroativo a novembro de 2020 de R$200,00. 
 
CLÁUSULA - LICENÇA ANIVERSÁRIO 
A FUNDAÇÂO CPQD concederá a dispensa de um dia de trabalho, na semana de aniversário do 
funcionário ou funcionária. 
 
CLÁUSULA - LIBERAÇÃO DE DIRIGENTE SINDICAL 
Será liberado pela FUNDAÇÃO CPQD, com ônus para a mesma, e sem prejuízos dos demais direitos 
trabalhistas pelo período de vigência deste Acordo Coletivo, 2 (dois) dirigentes sindicais, a ser indicado 
pelo SINTPq. 
Parágrafo Primeiro – Para os demais diretores sindicais, e de forma institucional, o CPQD concederá 1.056 
horas durante a vigência deste acordo, para que possam exercer suas atividades sindicais, exclusivamente 
externas, observando que a solicitação seja formalizada ao CPQD no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 
Parágrafo Segundo – A remuneração dos dirigentes sindicais liberados será analisada e o enquadramento 
realizado de acordo com os critérios estabelecidos no procedimento interno da organização. Aos demais 
dirigentes sindicais não liberados será observada a política de gestão de desempenho individual vigente na 
organização e aplicável a todos os seus empregados. 
 
CLÁUSULA  - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 
 A FUNDAÇÃO CPQD descontará, 2%, 3 % ou 4% (dois, três ou quatro por cento) do salário nominal, de todos 
empregados, a partir da assinatura do presente acordo, divididos em até 4 (quatro) parcelas mensais, iguais e 
consecutivas, através da folha de pagamento, em favor do SINTPq, a título de COTA DE PARTICIPAÇÃO NEGOCIAL. 
Parágrafo Primeiro - O trabalhador deverá optar por um dos percentuais definidos no caput da cláusula e 
entregar a carta/formulário no RH da empresa, no prazo definido e divulgado pelo SINTPq. 
Parágrafo Segundo - Para os trabalhadores que não se manifestarem dentro do prazo definido, o desconto 
será de 4% (quatro por cento). 
Parágrafo Terceiro - Os trabalhadores reconhecem que a campanha salarial é um trabalho coletivo, 
organizado pelo SINTPq, para beneficiar a todos, independentemente da associação ao sindicato, através 
do acordo coletivo de trabalho (ACT), e para preservar os princípios da solidariedade, isonomia, da 
categoria participativa e da boa-fé objetiva, autorizam o seu desconto. 
Paragrafo Quarto - Após o repasse dos valores da cota de participação negocial, a empresa deverá 
encaminhar lista contendo, nome, matrícula funcional e valor descontado de cada empregado, além do 
número de trabalhadores ativos no momento do recolhimento. 
Parágrafo Quinto - Para os trabalhadores que forem admitidos durante a vigência do acordo, a empresa 
deverá dar ciência da cota de participação negocial e proceder conforme o caput desta cláusula. 
Parágrafo Sexto - Para os trabalhadores que forem desligados durante o período de desconto da cota de 
participação negocial, as parcelas restantes deverão ser descontadas em rescisão e repassadas ao 
sindicato. 
Parágrafo Sétimo - Após a assinatura do acordo coletivo pelas partes, o SINTPq dará ampla divulgação das 
condições e data do início do desconto da cota de participação negocial. 
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Parágrafo Oitavo - A FUNDAÇÃO CPQD efetuará o desconto que trata esta cláusula como 
simples intermediária, não recaindo sobre ela qualquer ônus por eventual reclamação judicial ou 
administrativa, assumindo desde já o SINTPq a total responsabilidade pelos valores descontados dos 
empregados em qualquer hipótese. Na eventualidade de reclamação trabalhista ou autuação pela 
fiscalização do trabalho, o SINTPq responderá perante a FUNDAÇÃO e demais entidades e interessados. 
 


