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Odebrecht Ambiental – Blumenau

I - SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTOS:
CLÁUSULA PRIMEIRA - AUMENTO REAL DE SALÁRIOS
A Odebrecht Ambiental concederá a todos os seus trabalha-

dores, a partir de 1º de maio de 2016, reajuste linear de 5% (cinco 
por cento), a título de aumento real.

CLÁUSULA SEGUNDA- REPOSIÇÃO SALARIAL
A Odebrecht Ambiental irá repor 100% (cem por cento) da 

inflação medida pelo INPC-DIEESE (Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor), referente às perdas salariais do período de maio de 
2015 a abril de 2016.

CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL
A partir da vigência do presente acordo, o piso salarial da 

categoria profissional será de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 
reais). 

CLÁUSULA QUARTA – AJUSTES NOS PAGAMENTOS
Na ocorrência de erros de pagamentos de funcionários, a 

Odebrecht Ambiental efetuará a correção no prazo máximo de 5 
(cinco) dias úteis, a contar da data da comunicação.

II - GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS:
CLÁUSULA QUINTA – VALE REFEIÇÃO
O valor do Vale Refeição/Alimentação, a partir de 01.05.2016, 

será de R$35,00 (trinta e cinco reais) por tíquete, num total de 22 
(vinte e dois) tíquetes/mês. 

• Para os empregados que ultrapassarem os 22 dias de tra-
balho, a Odebrecht Ambiental fornecerá vales correspondente ao 
número de dias superior a 22 dias. 

• Além do já previsto no ACT vigente (licença especial, afas-
tamento por acidente de trabalho e licença maternidade) a Ode-
brecht Ambiental concederá vales refeição nas férias, auxílio-doen-
ça, plantões nos sábados e domingos, feriados, horas extras em dias 
úteis.

CLÁUSULA SEXTA– CONVÊNIO MÉDICO / ODONTOLÓGICO
A Odebrecht Ambiental manterá convênio médico e odon-

tológico para todos os seus funcionários, subsidiados 100% (cem 
por cento) pela empresa.

Parágrafo Primeiro: A Odebrecht Ambiental manterá no 
convênio médico, por um período mínimo de 180 (cento e oitenta) 
dias, os funcionários desligados da Empresa, bem como seguirá a 
regulação da ANS.

Parágrafo Segundo: O convênio de assistência médica dará 
cobertura aos acidentes de trabalho.

CLÁUSULA SÉTIMA – VALE-CULTURA
A Odebrecht Ambiental implementará, a partir deste acordo, 

o Vale Cultura, de acordo com Lei nº 12.761, de 27 de dezembro 
de 2012, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Parágrafo único: O trabalhador poderá reconsiderar, a qual-
quer tempo, a sua decisão sobre o recebimento do vale-cultura.

CLÁUSULA OITAVA– ATESTADO PARA ACOMPANHANTE EM 
CONSULTAS MÉDIAS E REUNIÕES ESCOLARES

 Odebrecht Ambiental abonará as horas que o funcionário 
necessitar para acompanhar filho menor, esposa, pais e mães que 
tenham dificuldades de mobilidade, para atendimento médico 
mediante comprovação através de atestado médico; assim como 
participar em reuniões escolares de filhos menores com a devida 
comprovação da instituição de ensino.

CLÁUSULA NONA– SEGURO DE VIDA E AUXÍLIO FUNERAL
A Odebrecht Ambiental manterá para todos os empregados 

o Seguro de Vida e Auxílio Funeral em grupo totalmente subsidi-
ados pela empresa, cuja apólice deverá ser fornecida anualmente, 
em caso de renovação do referido benefício, ou mudança do 
prestador deste serviço (banco, corretora).

CLÁUSULA 10ª – CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS AFASTA-
DOS

Odebrecht Ambiental manterá os seguintes benefícios aos 
funcionários afastados em decorrência de licença maternidade, 
férias e acidentes do trabalho durante todo o período de afasta-
mento:

a) Assistência Médica Hospitalar e Odontológica;
b) Seguro de Vida em Grupo;
c) Vale Alimentação.
Parágrafo Primeiro: Os custos serão temporariamente as-

sumidos pela Odebrecht Ambiental, sendo que, a participação do 
funcionário será cumulada em saldo negativo na folha de paga-
mento para posterior acerto, quando do retorno ao trabalho ou 
quitação, sendo o mesmo limitado a 10% (dez por cento) do sa-
lário do empregado por mês.

Parágrafo Segundo: Os benefícios serão suspensos quando 
da definição do INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social -, 
de prazo indeterminado.

Parágrafo Terceiro: A Odebrecht Ambiental pagará todos os 
custos de medicamentos dos empregados em caso de acidentes 
de trabalho durante o período de 15 (quinze) dias de afastamento.

Parágrafo Quarto: A Odebrecht Ambiental pagará auxílio 
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doença durante 30 (trinta dias) a partir do afastamento.
CLÁUSULA 11ª – PRÊMIO ASSIDUIDADE 
A partir da assinatura deste acordo, a Odebrecht Ambiental 

pagará como prêmio assiduidade a quantia de R$ 50,00 (cinqüen-
ta reais) mensalmente aos trabalhadores que no período de 30 
dias não tenham tido faltas injustificadas.

CLÁUSULA 12ª – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
A Odebrecht Ambiental pagará a todos os trabalhadores 

(as), anuênio no percentual de 1% (um por cento) a cada ano por 
serviços prestados, calculado sobre a remuneração.

CLÁUSULA 13ª – ADICIONAL NOTURNO, DE TURNO/ES-
CALA DE REVEZAMENTO, INSALUBRIDADE, PERICULOSIDADE E 
PENOSIDADE

A Odebrecht Ambiental pagará os adicionais da seguinte 
forma:

a) Adicional Escala de Revezamento de 30% (trinta por cen-
to) sobre o salário nominal dos empregados que trabalhem em 
escala de revezamento; 

b) Adicional Noturno de 40% (quarenta por cento) da remu-
neração do servidor que prestar serviços entre às 22 horas de um 
dia e às 5 horas do dia seguinte;

c) Adicional de Insalubridade a todos os empregados expostos 
a agentes químicos, físicos, biológicos e patogênicos. 

d) Adicional de Periculosidade de 30% (trinta por cento) a 
todos os empregados expostos à eletricidade;

e) Adicional de Penosidade de 30% (trinta por cento) do sa-
lário nominal respectivo a todos os empregados (as) que estejam 
ou estiverem em trabalho penoso, a exemplo dos trabalhadores 
expostos a intempéries, insolação, umidade, longas caminhadas 
(leitura/entrega de contas), etc.

CLÁUSULA 14ª – AUXÍLIO CRECHE
Diante da impossibilidade de manutenção dos filhos meno-

res de 05 (cinco) anos em estabelecimentos públicos disponíveis, 
a Odebrecht Ambiental estabelecerá plano de assistência para uti-
lização de creche particular, nas seguintes condições:

a) O benefício abrange as empregadas mães ou pais que 
tenham a guarda legal ou tutela da criança;

b) A partir do final do quarto mês após o nascimento, as 
(os) trabalhadoras, apresentarão a certidão de nascimento, ou 
documento que comprove a guarda legal integral (homens), sen-
do reembolsadas (os) conforme segue: Filho (a) de 5 (cinco) a 60 
(sessenta) meses, R$ 400,00 (quatrocentos reais).

CLÁUSULA 15ª – ADICIONAL PARA DIRIGIR VEÍCULOS
A partir de 1° de maio de 2015 a Odebrecht Ambiental 

pagará adicional de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) aos 
trabalhadores que não estão enquadrados no cargo de motorista 
e desenvolvem a função de dirigir veículos da empresa e pagará 
adicional de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) aos trabalha-
dores que não estão enquadrados no cargo de operador de equi-
pamento pesado e desenvolvem a função de operar máquinas e 
equipamentos pesados.

Parágrafo Primeiro: A Odebrecht Ambiental e o Sintaema 
formarão uma Comissão Paritária para deliberar sobre as avarias 

cometidas pelos trabalhadores nos veículos da empresa. 
Parágrafo Segundo: Os descontos por ventura deliberados 

através da comissão não poderão ultrapassar o valor total da grati-
ficação.

Parágrafo Terceiro: A Odebrecht Ambiental estenderá este 
benefício aquelas pessoas que tem a autorização para dirigir, mais 
que estejam afastados por motivo de férias ou em auxílio doença.

CLÁUSULA 16ª – DIFERENÇA SALARIAL POR SUBSTITUIÇÃO
A Odebrecht Ambiental pagará ao empregado substituto, a 

título de remuneração por substituição, a diferença entre o seu 
salário nominal e o salário nominal do cargo/especialidade do 
substituído, a partir do momento em que seja constatada esta 
ocorrência.

CLÁUSULA 17ª – ABONO DE NATAL
A Odebrecht Ambiental fornecerá a título de abono natalino, 

até 20 de dezembro de 2016 aos seus empregados a importância 
de R$ 300,00 (trezentos reais), em vale alimentação, em parcela 
única.

Parágrafo Único: A participação que trata o caput desta cláu-
sula não substitui ou complementa a remuneração devida nem 
constitui base de incidência de encargos trabalhistas, não se lhe 
aplicando o princípio da habitualidade, bem como não será com-
pensável com os valores concedidos.

CLÁUSULA 18ª – VALE-TRANSPORTE
A Odebrecht Ambiental manterá o fornecimento de vale-

transporte a todos os empregados que deste necessitarem e opta-
rem, de acordo com a legislação vigente, com desconto proporcio-
nal aos dias úteis do mês.

CLÁUSULA 19ª – AUXÍLIO EDUCAÇÃO
A Odebrecht Ambiental concederá a seus empregados um 

auxílio financeiro equivalente a 75% (setenta e cinco por cento) 
dos custos com matrícula/mensalidade/anuidade de cursos: de 
Nível Técnico Profissionalizante, Tecnólogo e Graduação de Nível 
Superior, desde que compatíveis com os cargos existentes na em-
presa.

CLÁUSULA 20ª – ADICIONAL DE SOBREAVISO 
A Odebrecht Ambiental pagará um terço (1/3) do salário nor-

mal/hora, a título de adicional de sobreaviso a todos os emprega-
dos escalados para realizarem plantões à distância.

Parágrafo Primeiro: A escala de sobreaviso será elaborada 
com antecedência de 30 (trinta) dias.

Parágrafo Segundo: A escala de sobreaviso deverá obedecer 
ao critério de rodízio, evitando que o mesmo empregado venha 
constar em dois finais de semana consecutivos.

III -CONTRATO DE TRABALHO – ADMISSÃO, DEMISSÃO, 
MODALIDADES:

CLÁUSULA 21ª – INTEGRAÇÃO DE NOVOS FUNCIONÁRIOS
A Odebrecht Ambiental realizará a integração dos novos fun-

cionários, contando com a representação da CIPA, da Gestão de 
Qualidade, da Segurança do Trabalho e do Delegado Sindical, bem 
como nos casos de transferência com alteração de função, estes, 
principalmente, nos aspectos de Segurança do Trabalho.

IV – RELAÇÕES DE TRABALHO – CONDIÇÕES DE TRABALHO, 



NORMAS DE PESSOAL E ESTABILIDADE:
CLÁUSULA 22ª – QUADRO FUNCIONAL
A Odebrecht Ambiental compromete-se a não promover de-

missões de seus funcionários, garantindo a todos os empregados 
estabilidade no emprego de 100% (cem por cento) do efetivo de 
pessoal durante toda vigência deste acordo.

CLÁUSULA 23ª – PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS
A Odebrecht Ambiental dará continuidade ao plano de cargos 

e salários implantado na empresa, proporcionando a todos os em-
pregados condições de mobilidade em todas as funções, de forma 
transparente e imparcial, em igualdade de condições, prevalecendo 
sempre o profissionalismo. 

Parágrafo Primeiro: A Odebrecht Ambiental não praticará 
desvio de função de seus empregados e corrigirá imediatamente 
todas as ocorrências desta natureza, caso ocorram ou eventual-
mente venham a ocorrer.

Parágrafo Segundo: A Odebrecht Ambiental deverá repassar 
o Plano de Cargos e Salários ao Sintaema, para que o mesmo tome 
conhecimento do referido Plano.

V - JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, 
CONTROLE, FALTAS:

CLÁUSULA 24ª – COMPENSAÇÕES
A Odebrecht Ambiental se compromete a negociar pre-

viamente com o (a) representante sindical o calendário anual de 
compensação de pontes de feriados.

CLÁUSULA 25ª – JORNADA DE TRABALHO E REMUNERA-
ÇÃO DE HORAS EXTRAS

A Odebrecht Ambiental manterá a jornada de trabalho de 40 
(quarenta) horas semanais, distribuídas em 08 (oito) horas diárias.

Parágrafo Primeiro: As horas extraordinárias serão remu-
neradas na base de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a hora 
normal, sendo que nos casos de horas extras aos domingos, feria-
dos e pontes de feriados, a remuneração será de 150% (cento e 
cinquenta por cento) sobre a hora normal.

Parágrafo Segundo: A Odebrecht Ambiental não terá como 
prática a realização de horas extras além da segunda, salvo casos 
de necessidade imperiosa, assim compreendidas as situações 
inadiáveis ou cuja inexecução possa causar sensíveis prejuízos 
à população, sendo que nestes casos a remuneração é de 75% 
(setenta e cinco por cento) sobre a hora normal.

Parágrafo Terceiro: A Odebrecht Ambiental fornecerá trans-
porte com motorista para todos os funcionários que trabalharem 
em jornada extraordinária, inclusive nos feriados, pontes de feria-
dos e fins de semana, a partir das 22 (vinte e duas) horas.

CLÁUSULA 26ª – PLANTÕES DE FINAIS DE SEMANA
Os plantões de finais de semana serão remunerados da se-

guinte forma:
a) Aos sábados, as 02 (duas) primeiras horas, com acrésci-

mo de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a hora normal, sendo 
que as demais horas serão remuneradas a 100% (cem por cento) 
sobre a hora normal;

b) Aos domingos e pontes de feriados e feriados, serão re-
muneradas todas as horas em 150% (cento e cinquenta por cento) 

sobre a hora normal;
c) A Odebrecht Ambiental fornecerá os vales refeição no 

valor unitário de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) antecipadamente 
aos plantões, sem custo para o empregado.

Parágrafo Primeiro: A escala de plantões será elaborada 
com antecedência de 30 (trinta) dias.

Parágrafo Segundo: A escala de plantões deverá obedecer 
ao critério de rodízio, evitando que o mesmo empregado venha 
constar em dois finais de semana consecutivos.

VI - FÉRIAS E LICENÇAS:
CLÁUSULA 27ª – LICENÇAS PARA MÃES E PAIS ADOTIVOS
A Odebrecht Ambiental concederá licença remunerada de 

05 (cinco) dias úteis no caso de adoção de crianças até 11 (onze) 
anos e 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove dias) de idade (menor 
de 12 anos).

CLÁUSULA 28ª – AMPLIAÇÃO DA LICENÇA MATERNIDADE
A Odebrecht Ambiental concederá as mães, biológicas e ado-

tantes, empregadas a Licença-Maternidade em conformidade com 
a Lei Nº 1054, de 07 de julho de 2008, que trata do Programa Em-
presa Cidadã. A adesão ao programa prorroga por mais dois meses 
o prazo de licença maternidade. A empresa através do requeri-
mento de adesão ao programa poderá deduzir o IRPJ, devido em 
cada período de apuração o valor total que foi pago a empregada 
durante o período de programação da licença maternidade.

CLÁUSULA 29ª - LICENÇA PATERNIDADE
A Odebrecht Ambiental concederá, a título de licença pater-

nidade,  1 (mês) de afastamento aos funcionários que se tornarem 
pais. A licença será concedida a partir da data de nascimento ou 
adoção. Os demais direitos e benefícios pecuniários serão os mes-
mos garantidos quando da concessão da licença maternidade.

Parágrafo único: em caso de falecimento da mãe da criança, 
será concedida licença ao pai, nos mesmos moldes da licença ma-
ternidade, até a criança completar 06 (seis) meses de vida. 

CLÁUSULA 30ª – GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS
A Odebrecht Ambiental concederá aos seus empregados, 

a partir de 1º de maio de 2015, em parcela única, a importância 
de R$ 500,00 (quinhentos reais), em vale alimentação, no mês de 
gozo de férias, conforme recibo, não compatíveis com os valores 
concedidos conforme cláusulas 3ª e 7ª deste Instrumento Norma-
tivo. 

CLÁUSULA 31ª – LICENÇA PRÊMIO
Para todos os trabalhadores da Odebrecht Ambiental será 

garantida uma licença prêmio (LP) de 30 (trinta) dias de descanso 
remunerado para cada 05 (cinco) anos de serviços prestados a em-
presa. 

Parágrafo Primeiro: Esta licença só será devida completado 
o período aquisitivo de cinco anos, exceto nos casos de rescisão 
contratual e aposentadoria, quando será integralmente devida e 
convertida em numerário, se ultrapassar 3 (três) anos e proporcio-
nalmente, se for igual ou menor.

Parágrafo Segundo: A licença será concedida pela Odebrecht 
Ambiental num prazo máximo de 12 (doze) meses a contar da data 
de aquisição do direito.



dias por ano. 
Parágrafo Segundo: A Odebrecht Ambiental facilitará a utiliza-

ção de salas e outros locais para contatos e reuniões do Delegado 
Sindical com funcionários, desde que agendadas.

CLÁUSULA 39ª – ACESSO AOS DIRIGENTES SINDICAIS
A Odebrecht Ambiental garantirá o livre acesso e trânsito 

nas dependências da Empresa aos Dirigentes do SINTAEMA-SC, 
bem como uso dos seus recursos (malotes, murais, etc), mediante 
prévia e expressa comunicação.

CLÁUSULA 40ª – MENSALIDADE E SERVIÇOS SINDICAIS
A Odebrecht Ambiental repassará ao SINTAEMA-SC os va-

lores referentes à mensalidade sindical descontada em folha de 
pagamento, até o 5º (quinto) dia útil após os descontos.

CLÁUSULA 41ª – INFORMAÇÕES GERAIS
A Odebrecht Ambiental fornecerá ao SINTAEMA-SC informa-

ções pertinentes às relações de trabalho sempre que solicitado, no 
prazo de 10 (dez) dias.

CLÁUSULA 42ª – LIBERAÇÃO PARA ASSEMBLEIAS DA CAT-
EGORIA

A Odebrecht Ambiental, a partir da assinatura do presente 
acordo, concorda em liberar seus empregados em até 10 (dez) 
vezes, durante a vigência deste acordo, para participarem de as-
sembléias, a serem realizadas fora do ambiente de trabalho, pelo 
período de 02 (duas) horas, durante a jornada normal de trabalho, 
facilitando a liberação daqueles trabalhadores que exercem suas 
atividades fora do local do evento, liberando-os com a necessária 
antecedência.

IX - DISPOSIÇÕES GERAIS
CLÁUSULA 43ª – MULTA
Fica acordada entre as partes a estipulação de multa cor-

respondente a um dia de salário por dia e por empregado en-
volvido em caso de descumprimento de quaisquer das cláusulas 
deste Acordo Coletivo, revertendo-se o benefício em favor da 
parte prejudicada.

CLÁUSULA 44ª – NORMAS DE CONCILIAÇÃO
As dúvidas oriundas do presente Acordo serão dirimidas 

pela Justiça do Trabalho.
Parágrafo Único: O processo de prorrogação, revisão, denún-

cia ou revogação total ou parcial deste Acordo subordinar-se-á às 
disposições contidas no artigo 615 da CLT.

CLÁUSULA 45ª – ABRANGÊNCIA 
São abrangidos por este acordo os empregados da Ode-

brecht Ambiental integrante da categoria profissional represen-
tada pelo SINTAEMA-SC.

CLÁUSULA 46ª – PRAZOS E VIGÊNCIA
O prazo de vigência do presente acordo em todas as suas 

cláusulas sociais será de 02 (dois) anos e para as cláusulas 
econômicas de 01 (um) ano.

Blumenau, 03 de março de 2016.
José de Oliveira Mafra
Presidente SINTAEMA-SC

Parágrafo Terceiro: Não terá direito a Licença Prêmio o em-
pregado que, no curso do período aquisitivo, tiver recebido da Pre-
vidência Social prestação de acidente de trabalho ou auxílio doença 
por mais de 12 (doze) meses, embora descontínuo. 

VII - SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR:
CLÁUSULA 32ª – UNIFORMES
A Odebrecht Ambiental fornecerá 5 (cinco) jogos completos 

de uniformes aos empregados que executam atividades de campo 
e, aos demais empregados, será garantido um mínimo de 3 (três) 
jogos. 

CLÁUSULA 33ª – PRODUTOS DE PROTEÇÃO SOLAR
A Odebrecht Ambiental seguirá fornecendo protetores e blo-

queadores solares aprovados pela Anvisa a todos os empregados 
expostos aos raios solares, ou seja, que executam trabalho externo 
ou a céu aberto. 

CLÁUSULA 34ª – E.P.I. / E.P.C.
A Odebrecht Ambiental fornecerá a todos os seus empregados e 

estes se obrigam a usá-los, quando necessário em serviço, os equipa-
mentos de segurança individuais ou coletivos, de acordo com as neces-
sidades de cada atividade ou função.

Parágrafo Único: Na falta do E.P.I. ou E.P.C., o empregado fi-
cará desobrigado de exercer função que coloque em risco sua inte-
gridade física.

CLÁUSULA 35ª – EXAMES MÉDICOS
A Odebrecht Ambiental realizará, por sua conta, sem ônus para 

os empregados, todos os exames médicos admissionais, periódicos 
e demissionais, nos termos da NR-07.

CLÁUSULA 36ª – VACINAS
A Odebrecht Ambiental reembolsará aos seus empregados os 

custos referentes a vacinas contra gripes, inclusive a Influenza A/ 
H1N1, hepatites, febre tifóide, entre outras, realizados na vigência 
deste acordo, mediante apresentação de comprovante (nota fiscal) 
de estabelecimento especializado.

VIII - RELAÇÕES SINDICAIS:
CLÁUSULA 37ª – REUNIÕES DO SINDICATO NA COMPANHIA
A Odebrecht Ambiental possibilitará ao SINTAEMA-SC a pro-

moção de 5 (cinco) reuniões mensais com duração de 1 (uma) hora 
com os empregados, em locais apropriados de suas dependências 
mediante calendário preestabelecido e aprovado.

CLÁUSULA 38ª – DELEGADO SINDICAL
A Odebrecht Ambiental reconhece a figura do Delegado Sindi-

cal ou diretor (conforme artigo 543 da CLT) eleito pelos trabalhadores 
e garantirá emprego, contra despedida imotivada e legalmente con-
figurada para o mesmo, dentro da vigência dos respectivos manda-
tos, mais um ano consecutivo.

Parágrafo Primeiro: O Delegado Sindical receberá licença re-
munerada, na vigência deste acordo, para comparecimento a re-
uniões, congressos, seminários, etc., mediante comunicação do 
SINTAEMA-SC, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência e 
comprovação da participação nos 5 (cinco) dias posteriores ao seu 
retorno. Esta licença remunerada  limita-se ao máximo de 30 (trinta) 


