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Sindicato apresenta proposta para 
resolver impasse do banco de horas

TUBARÃO SANEAMENTO

Na última segunda-feira, dia 18, aconteceu mais 
uma reunião entre a Tubarão Saneamento e o 

Sintaema. Representando a empresa, estiveram presen-
tes o assessor jurídico dr. Murilo Reis e os diretores An-
tonio e Paulo. Pelo Sindicato, participaram o presidente 
Odair e o assessor jurídico Dr. Roberto. A discussão ser-
viu novamente para avançar no fechamento do Acordo 
Coletivo de Trabalho (ACT) 2013/2014. 

Para o Sindicato, a reunião foi produtiva, pois a em-
presa já sinaliza a retirada da cláusula que impede o 
pagamento da insalubridade e do pagamento diferen-
ciado. Porém, a questão do banco de horas continua 
não resolvida.

Companheiros, precisamos avançar ainda mais no 
que diz respeito a banco de horas! Para buscar uma sa-
ída para o impasse, apresentamos a seguinte proposta:

Cláusula jornada de trabalho:  Respeitadas as jornadas 
de trabalho legais ou contratuais mais vantajosas e ainda 
as jornadas especiais previstas no presente instrumento 
coletivo, a jornada de trabalho dos trabalhadores da TU-
BARÃO S/A é de oito horas diárias, quarenta semanais e 
200 horas mensais.

Cláusula horas extras: As horas extraordinárias até o 
limite de 52 (cinquenta e duas) horas, no mês, serão re-
muneradas com o adicional de 55% (cinquenta e cinco por 
cento).

Parágrafo primeiro – as horas extras trabalhadas que ex-
cederem a 52 (cinquenta e duas) serão remuneradas com 
o adicional de 70% (setenta por cento);

Parágrafo segundo: As horas extras trabalhadas nos fe-
riados e repouso semanal serão remuneradas com o adi-
cional de 100% (cem por cento);

Parágrafo terceiro: Em não havendo prejuízo no anda-
mento dos trabalhos, as horas extras realizadas no mês, ex-
cedentes da 15ª (décima quinta) poderão ser compensadas 
no todo ou em parte, em até 60 (sessenta) dias, a contar do 
último dia do mês de sua realização, mediante a concor-
dância prévia do empregado conforme termo estabelecido 
e assinado no controle de frequência, cuja compensação 
se dará na forma a seguir: horas realizadas em dias úteis a 
compensação será na razão de 1,55 (um vírgula cinquenta e 
cinco) por hora trabalhada, para as horas extras realizadas 
em sábados, domingos e feriados a compensação se dará na 
razão de 2,0 (dois vírgula zero) por hora trabalhada.

Companheiros, é disto que estamos falando: de uma 
jornada semanal de 40 horas e de remuneração pro-
porcional quando houver compensação. Precisamos 
nos unir e lutar para defender nossos direitos e interes-
ses. No dia 2 de dezembro haverá mais uma reunião. Es-
peramos que as coisas avancem.

“A história da sociedade até aos nossos dias é a história 
da luta de classes”

Boletim do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente de SC I Nº 9 I 27/11/2013 I Filiado à


