
MINUTA DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2020/2021 - ALMAVIVA / SINTTEL-PI 

       

Acordo Coletivo de Trabalho que entre si fazem, de um lado SINDICATO DOS TRABALHADORES EM 

TELECOMUNICAÇÕES DO ESTADO DO PIAUÍ, devidamente inscrito no CNPJ sob o número 07.471.352/0001-74, 

isento de Inscrição Estadual, com sede na Rua Magalhães Filho, 479 - SUL, CEP 64.001-240 neste ato 

representado pelo seu Presidente, João de Moura Neto, CPF: 078.096.973-15 e de outro lado, ALMAVIVA DO 

BRASIL TELEMARKETING E INFORMÁTICA LTDA., CNPJ 08.174.089/0001-14, , todas pessoas jurídicas de Direito 

Privado, com sede na  Rua Bela Cintra, 1149 – Sobreloja, Consolação, CEP 01415-003, São Paulo/SP, neste ato 

representadas por seu Diretor de Recursos Humanos, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA 1ª - VIGÊNCIA E DATA-BASE  

As partes fixam a vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho no período de 01º de julho de 2020 a 31 

de dezembro de 2021, com a data-base da categoria em 01º de janeiro. 

 

CLÁUSULA 2ª – REAJUSTE SALARIAL 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O salário base para o Operador de teleatendimento será de R$1.100,00 (mil e cem 

reais) a partir de 01 de janeiro de 2021; 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A diferença salarial no valor de R$ 304,56 (trezentos e quatro reais e cinquenta e seis 

centavos) correspondente ao segundo semestre de 2020 será paga juntamente com o salário do mês de 

fevereiro; 

PARÁGRAFO TERCEIRO: A diferença referente ao mês de janeiro do corrente ano será paga juntamente com o 

salário do mês de fevereiro; 

PARÁGRAFO QUARTO: Reajuste salarial de 3% (três por cento) sobre o salário base de 01/08/2021, a partir de 

01/09/2021, para os demais cargos administrativos, staff e salários acima do salário-mínimo nacional.  

PARÁGRAFO QUINTO: Pagamento de abono salarial no valor de 9% (nove por cento) sobre o salário base de 

01/08/2021. O pagamento será realizado em até 10 (dez) dias após a assembleia. 

 

CLÁUSULA 3ª - ABRANGÊNCIA 

O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da empresa acordante, abrangerá a categoria 

profissional dos trabalhadores em telecomunicações, telefonia móvel, teleatendimento, telemarketing, 

operadores de mesas telefônicas, PAP e Trade Marketing, no Estado do Piauí, em efetivo exercício em 1º de 

julho de 2020 e os que vierem a ser admitidos durante a sua vigência. 

 



CLÁUSULA 4ª – PISO SALARIAL 

O menor piso salarial a ser adotado pela empresa, será: 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: De R$1.100,00 (mil e cem reais) a partir de 1° de janeiro de 2021, com a diferença do 

salário anterior paga em abono conforme parágrafo segundo da cláusula 2ª. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: As contribuições recolhidas a menor para efeito de concessão de benefício 

previdenciário serão complementadas pela empresa com o fim de impedir prejuízos ao trabalhador em 

decorrência da implantação da Portaria 450/2020 do INSS; 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Os empregados contratados em regime de Jornada de 150 horas, não sofrerão 

prejuízos no recolhimento das contribuições previdenciárias para contagem do tempo de serviço, que 

considerará e recolherá ao INSS a contribuição mínima de 20% (vinte por cento) do salário-mínimo; 

 

 

CLÁUSULA 5ª - FORMAS DOS PAGAMENTOS DE SALÁRIOS  

O salário será depositado até o 5° dia útil do mês subsequente ao laborado através de depósito bancário com 

todas as verbas especificadas em contracheque disponibilizado pela empresa até o dia do efetivo pagamento; 

PARÁGRAFO UNICO: Havendo pagamento de verbas salariais ou benefícios a menor, a EMPRESA compromete-

se a efetuar o repasse das diferenças salariais corrigidas em até 10 (dez) dias corridos a partir da data do 

pagamento. 

 

CLAUSULA 6ª SALÁRIO VARIÁVEL E PRÊMIO 

A empresa se compromete a comunicar aos TRABALHADORES qualquer alteração nos critérios de remuneração 

variável com antecedência mínima de 10 (dez) dias da data que passará a vigorar, garantindo que no período de 

apuração/mês corrente não ocorrerá alteração na regra, devendo ainda, respeitar a legislação aplicável a esta 

modalidade de remuneração.  

PARÁGRAFO ÚNICO: Sindicato e Empresa reunir-se-ão para apresentar as regras vigentes do Programa de 

remuneração variável implantado pela empresa dentro de 30 (trinta) dias. 

 

CLAUSULA 7ª PAGAMENTOS / DESCONTO DO DSR 

A ocorrência de até dois atrasos em semanas diferentes durante o mês, não superiores a 15 (quinze) minutos 

cada, não acarretarão os descontos correspondentes ao DSR, nesta hipótese a empresa não poderá impedir o 

cumprimento do restante da jornada de trabalho. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Não haverá desconto do DSR sobre as faltas justificadas decorrentes de punições; 



PARÁGRAFO SEGUNDO – As horas extras trabalhadas ensejarão o pagamento do DSR correspondente no 

pagamento mensal dos empregados. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Sobre as faltas e atrasos o DSR será calculado de forma proporcional, obedecendo o 

mesmo regramento para o pagamento do referido adicional sobre as horas extras. 

 

CLÁUSULA 8ª - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 

As empresas efetuarão o adiantamento de 50% (cinqüenta por cento) do 13º Salário no momento do 

pagamento das férias a serem gozadas, a todos os empregados, mediante solicitação prévia. 

PARÁGRAFO ÚNICO: As empresas respeitarão a opção dos empregados que não desejarem receber referido 

adiantamento. 

 

CLÁUSULA 9ª - VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 

O valor será reajustado em 3% (três por cento) no valor atualmente praticado de Vale-Refeição/Vale- 

Alimentação em 01 de setembro de 2021, para todas as jornadas, ou seja, para jornada de 180hrs quanto para 

jornada de 220hrs. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O percentual estipulado no caput será previsto desde o mês de julho/21, devendo a 

diferença dos créditos ser paga em até 10 dias após aprovação da proposta em assembleia. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A coparticipação do trabalhador será no valor de R$ 0,01 (um centavo). 

 

CLÁUSULA 10ª - DATA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO 

Os pagamentos a todos os empregados serão efetuados até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao 

trabalhado, conforme legislação, e serão fornecidos, obrigatoriamente, demonstrativos de pagamento, em 

papel ou meio eletrônico, com a discriminação das horas trabalhadas e de todos os títulos que componham a 

remuneração, importâncias pagas e descontos efetuados, contendo identificação da empresa e o valor de 

recolhimento de FGTS, na mesma data do pagamento salarial, considerando que a apuração da folha de 

pagamento compreenderá o período de 16 a 15. 

 

CLÁUSULA 11ª - DESCONTOS NOS SALÁRIOS DOS EMPREGADOS 

Os descontos salariais limitar-se-ão aos autorizados pelo empregado ou pela legislação vigente, em 

conformidade com as disposições do artigo 462 da CLT e Súmula 342 do TST. 

PARÁGRAFO UNICO – A partir da vigência do presente ACT a empresa firmará convênio com instituições 

bancárias conveniadas para conceder empréstimo consignado em folha aos seus empregados, mediante 



contrato especificando as regras que serão seguidas para descontos mensais e em casos de demissão, não 

devendo extrapolar os limites estabelecidos em lei. 

 

CLÁUSULA 12ª - JORNADA DE TRABALHO 

A duração da jornada de trabalho dos empregados que exercem função de Operador em teleatendimento 

(“Call Center”) e telemarketing, será de até 36 (trinta e seis) horas semanais, somando até 180 (cento e oitenta 

horas) /mês e, em conformidade com as disposições contidas na NR-17, do MTE. 

 

 

PARÁGRADO PRIMEIRO: Jornada de Trabalho 12X36  

Será admitida na categoria a jornada de trabalho, compreendendo 12 horas de trabalho por 36 horas de 

descanso. 

Considera-se já remunerado o trabalho realizado aos domingos e feriados que coincidam com a referida 

escala, face à natural compensação das 36 horas seguintes, destinadas ao descanso. 

O intervalo para descanso e refeição na jornada 12x36 será de 60 minutos. 

Esta jornada aplica-se exclusivamente aos empregados que atuam nos setores de Portaria, Manutenção, 

Ambulatório e Segurança do Trabalho. 

A prorrogação de jornada de trabalho só será permitida em casos de extrema necessidade diante de ameaça 

de interrupção dos serviços à população. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Calendário das Efemérides/ Compensação de Jornada. 

As datas festivas municipais, estaduais e nacionais, acrescidas dos feriados legalmente reconhecidos originarão 

um calendário anual de dispensas, abonos e compensação de jornada, de acordo com o local, município, ou 

estado, cobrindo os feriados, dias santificados, festas de padroeira, aniversário da cidade ou estado, feriados 

nacionais, datas e festas celebrados culturalmente, de forma a identificar previamente como será aplicada a 

dispensa, folga ou compensação da jornada de trabalho por cada local de trabalho. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A jornada de trabalho poderá ser compensada por interesse do trabalhador, 

manifestando à Empresa através de requerimento específico o interesse do empregado e a proposta de 

compensação, conforme Acordo específico de compensação de jornada celebrado entre empresa e Sindicato, 

a ser discutido em até 60 (sessenta) dias após a aprovação do ACT. 

 

PARÁGRAFO QUARTO – O trabalhador poderá manifestar interesse de compensar a jornada para frequentar 

escola, faculdade ou universidade, estágio curricular, de acordo com calendário previamente estabelecido que 



assegure a continuidade de sua dispensa sem prejudicar sua frequência ao estabelecimento de ensino ou local 

de estágio curricular. 

PARÁGRAFO QUINTO – Os trabalhadores que necessitarem de afastamento para acompanhamento de 

cônjuge, ascendentes, descendentes, agregados, adotados, parceiro de relação estável, vacinação, consultas, 

exames, fisioterapias, terapias, seções de terapias, e tratamento de saúde, poderão exercer o direito de 

compensar as horas de afastamento. 

PARÁGRAFO SEXTO – Os trabalhadores que necessitarem de afastamento para acompanhamento em 

internações e doenças que exijam acompanhante permanente de cônjuge, ascendentes, descendentes, 

agregados, adotados, parceiro de relação estável, em tratamento de saúde, apresentarão atestado ou 

declaração requerendo o afastamento, cuja concessão será mediante avaliação conjunta entre o Sindicato e a 

Empresa, considerando a situação específica de acordo com cada caso. 

PARÁGRAFO SÉTIMO – As EMPRESAS promoverão descontos na extrapolação de pausas e intervalos, na 

proporção do descumprimento da jornada de trabalho; não sendo autorizada a compensação. Ressalta-se, por 

fim, que será considerada uma tolerância razoável com a finalidade de atuar nos excessos 

 

CLÁUSULA 13ª - HORAS EXTRAORDINÁRIAS 

As horas adicionais serão remuneradas com adicional de metade da hora para até a segunda hora extra 

trabalhada e adicional de 75% (setenta e cinco por cento) para as demais horas. As horas realizadas em dia de 

repouso e feriados serão remuneradas com o dobro da hora. As horas realizadas integrarão a base de cálculo 

demais verbas. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As horas noturnas previstas no Art. 73 da CLT (das 22h00 às 5h00 horas) serão 

remuneradas com o adicional de 20% (vinte por cento); 

PARÁGRAFO SEGUNDO: As horas extras trabalhadas serão pagas no mês subsequente quando realizadas até o 

dia 15 do mês em curso. 

PARAGRAFO TERCEIRO: Fica autorizado a compensação das horas de feriado, considerado a concessão de 

folga extra (O dia será remunerado), em até 30 dias após a realização do dia do trabalho 

 

CLÁUSULA 14ª - ADICIONAL NOTURNO  

O trabalho noturno será remunerado com acréscimo de 20% (vinte por cento), entendendo-se como tal, o 

trabalho realizado das 22:00 horas de um dia até as 5:00 horas do dia seguinte, computando-se, para tanto, a 

hora de trabalho a cada 52:30 minutos, nos termos do artigo 73 da CLT. 

 

CLÁUSULA 15ª - COMPENSAÇÃO DE JORNADA  



A carga horária semanal poderá, mediante acordo entre Empresa e Sindicato, ser alternativamente distribuída 

de segunda feira a sexta feira, com duração diária de 7h12min na função de Tele Operador, 36 horas, restando 

compensado o sábado sem prejuízo dos intervalos destinados a repouso e refeição, na forma do parágrafo 

primeiro do art. 71 da CLT e do Anexo II da NR 17 do MT. A empresa também poderá prorrogar a jornada 

diária de seus empregados para compensação da jornada de trabalho dos trabalhadores que cumpram jornada 

de 44 horas semanais. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Poderá ocorrer por interesse do trabalhador e/ou da empresa a compensação entre 

horas excedentes à jornada de trabalho e faltas/folgas ou saídas antecipadas, desde que, acordados 

mutuamente e, em dias e horários comunicados com uma antecedência mínima de 03 (três) dias; 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A empresa poderá proceder a compensação da jornada, citada no parágrafo primeiro, 

no prazo de até 120 dias, ou seja, devendo nesse período ser gozado se não, deve-se as horas de saldo serem 

quitadas na folha subsequente ao 120º dia nos parâmetros da lei e cláusula específica. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: As horas compensadas dentro do prazo estipulado terão como parâmetro de 

compensação 1 (uma) hora trabalhada por 1(uma) hora compensada. 

PARÁGRAFO QUARTO: Os empregados demitidos com horas a compensar receberão sua remuneração 

conforme a previsão de lei. 

PARÁGRAFO QUINTO: Fica estabelecido que o Gestor imediato terá um prazo de 48 (quarenta e oito) horas 

para tratar e abonar o registro de ponto nas seguintes ocorrências; (falha no login, atestados, pausas, 

declarações, ausências legais para acompanhamento de cônjuge e dependentes, falta de posto de 

atendimento). 

 

CLÁUSULA 16ª - ESTÁGIO/ APRENDIZAGEM 

Tendo em vista que os empregados que exercem a função de tele operador preenchem, em sua grande 

maioria os requisitos legais que permitiria a sua contratação como "jovens aprendizes" e a fim de garantir a 

isonomia de tratamento e condições de trabalho, fica vedado às empresas a contratação de jovem aprendiz 

para laborar em atividades de teleatendimento. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Devido ao exposto no Caput dessa cláusula, ficam excluídos da base de cálculo da 

cota de jovens aprendizes os empregados que exerçam a função de Operador em teleatendimento (“Call 

Center”) e telemarketing, bem como os supervisores ou aqueles que exerçam função diretamente ligada às 

operações e funções ligadas ao CBO 4223-xx e correlatos. 

 

CLÁUSULA 17º REGISTRO ELETRÔNICO DE PONTO  

Considerando os parâmetros previstos na legislação vigente, Portarias nº. 1.510/2009 e nº. 373/2011 do 

Ministério do Trabalho e Emprego, as partes concordam em validar por este instrumento o sistema paralelo 

(login / logout) de registro de ponto das empresas e, para tanto, as empresas emitirão comprovante de 

registro de ponto, mensalmente, fornecendo aos empregados a respectiva cópia, ou quinzenalmente, sendo 



que, neste caso, o empregado deverá fazer a solicitação direta e formalmente ao RH da empresa a qual ficará 

obrigada a fornecer o respectivo protocolo da solicitação feita pelo empregado.  

PARÁGRAFO ÚNICO:  A empresa fornecerá gratuitamente o Cartão de Acesso aos seus trabalhadores, 

substituindo-os gratuitamente caso apresentem falha na identificação no registro das entradas ou saídas. 

Fica autorizado a utilização da modalidade do ponto por exceção, para todos os cargos. 

CLÁUSULA 18ª - CARTA DE REFERÊNCIA 

No ato da homologação de rescisão de contrato de trabalho sem justo motivo, de empregado que não tenha 

sofrido nenhuma suspensão ou advertência formal, as empresas fornecerão uma carta de referência com o 

seguinte texto: “A empresa não tem nada que desabone a conduta do empregado durante seu vínculo 

empregatício”. 

 

CLÁUSULA 19ª - CONDIÇÕES DE TRABALHO E OUVIDORIA 

As empresas buscarão a contínua melhoria das condições de trabalho, propiciando o quanto segue: 

manutenção regular do sistema de refrigeração; 

dedetização periódica dos locais de trabalho, com produtos inofensivos a saúde; 

facilidades para transferência de filial (site); 

 d) manutenção nas cadeiras e demais equipamentos e mobiliários utilizados no atendimento, visando coibir o 

aumento de riscos à saúde do trabalhador. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A empresa fornecerá kit conforto individual para “Heads set” aos seus Tele 

Operadores, que será composto por espuma de proteção para ouvido e tubo de voz (canutilho), sendo o 

empregado responsável pelo atendimento das normas internas e legais de utilização dele, bem como pela 

reposição em caso de mau uso. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: As escalas de trabalho, bem como as de revezamento de feriados e do descanso 

semanal remunerado (DSR), deverão ser divulgadas com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência. 

PARÁGRAFO QUARTO: A empresa manterá uma Ouvidoria, no sistema de mensagens eletrônicas, que servirá 

também como canal de contato com o Sindicato Profissional, permitindo a denúncia de maus tratos ou 

irregularidades, garantindo o anonimato do empregado emitente, comprometendo-se a empresa, em até 72 

(setenta e duas) horas, emitir um posicionamento por escrito ao SINTTEL-PI, quando for acionada por ele.  

 

CLÁUSULA 20ª - INCENTIVOS PARA ADOÇÕES  

As empresas concederão idêntico tratamento relativo à licença maternidade/paternidade remunerada, bem 

como a estabilidade da empregada, nos casos de adoção de criança. 



PARÁGRAFO ÚNICO: As licenças maternidades/paternidades remuneradas, bem como a estabilidade da 

empregada, só serão concedidas mediante apresentação do termo judicial de guarda ao adotante. 

 

CLÁUSULA 21ª – LICENÇA PATERNIDADE 

Os empregados em gozo de licença paternidade não sofrerão qualquer desconto em benefícios e salários, 

recebendo integralmente sua remuneração como se em efetivo exercício estivesse. 

 

CLÁUSULA 22ª - AUXÍLIO CRECHE 

As empresas reajustarão a partir do mês de setembro/21 o benefício de auxilio creche, para o valor de 

R$99,75 (noventa e nove reais e setenta e cinco centavos) , às empregadas que tenham filhos de até 60 

(sessenta) meses completos, ou empregados que comprovarem a guarda legal dos filhos desta mesma idade, 

mediante a apresentação de recibo, que conste os dados da instituição ou da babá,  devendo, ainda, 

especificar os dados da criança e do funcionário beneficiado, sendo para este fim aceitos, também, os 

comprovantes de “creches comunitárias”, devida e legalmente constituídas, ou seja, com CNPJ. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O pagamento deste auxílio, não tem caráter salarial e, consequentemente, não se 

incorporará em hipótese alguma ao salário do empregado e, ainda, sobre o mesmo não haverá incidência de 

quaisquer encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários ou do FGTS, não configurando, portanto, rendimento 

tributável. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Durante o período de vigência do Decreto Estadual de calamidade pública 

provocada pela Pandemia do COVID-19 fica suspensa a exigibilidade de entrega de comprovante de AUXÍLIO 

CRECHE, para as mães que recebem o benefício. 

 

CLAUSULA 23ª AUXÍLIO MATERNIDADE 

 

A empresa creditará no vale refeição de cada empregada puérpera o valor correspondente ao valor integral de 

uma carga mensal, no mês do nascimento da criança. 

 

CLÁUSULA 24ª - VALE TRANSPORTE 

As empresas garantirão a todos os seus empregados, o pagamento de vale transporte necessário ao trajeto 

residência-trabalho-residência, podendo ser em espécie/moeda corrente, mediante depósito na conta 

salário/conta corrente e descritivo no contracheque mensal, sob a rubrica “Vale Transporte”, ou fornecimento 

de Veículo por ela fretado, de modo a atender as necessidades de deslocamento de seus empregados, 

conforme legislação vigente. 



PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os vales transporte a serem utilizados em cada mês serão fornecidos no prazo 

máximo de 72 (setenta e duas) horas após a data de admissão do empregado, e, posteriormente, até a data de 

vencimento da entrega anterior, devendo ser efetuados os descontos conforme legislação vigente. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Aos empregados que forem convocados pela empresa para participarem de eventos 

fora do local de trabalho, será garantida aos mesmos, a concessão de vales transporte adicionais ou outro 

meio de condução, de forma gratuita. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: O pagamento do vale transporte em espécie ou fornecimento de transporte fretado 

não tem caráter salarial e, consequentemente, não se incorporará em hipótese alguma ao salário do 

empregado e, ainda, sobre ele não haverá incidência de quaisquer encargos fiscais, trabalhistas, 

previdenciários ou do FGTS, não configurando, portanto, rendimento tributável. 

PARÁGRAFO QUARTO: Opcionalmente a empresa poderá oferecer auxílio combustível para os colaboradores, 

que irá substituir o vale transporte, no valor de até R$84,00 (oitenta e quatro reais), considerando que o 

optante deixa de ter o desconto dos 6% do transporte. 

 

CLÁUSULA 25ª - INCENTIVO À EDUCAÇÃO 

A empresa fortalecerá os convênios com instituições com o objetivo de conceder descontos em mensalidades 

para seus empregados matriculados em escolas, faculdades, cursos ou atividades formativas. 

 

CLÁUSULA 26ª - ASSISTÊNCIA MÉDICA   

A empresa fornecerá Assistência Médica, conforme definido no seu Regulamento Interno, considerando que 

para o desconto na mensalidade será de:  

I - 3% DESCONTO PARA FILIADO (Funcionário antigo - Admitido antes de julho/18) 

II - Admissão a partir de outubro 

6% DESCONTO PARA NÃO FILIADO (Funcionário antigo - Admitido antes de julho/18) 4% DESCONTO 

PARA FILIADO (Funcionário novo - Admitido após julho/18) 7% DESCONTO PARA NÃO FILIADO 

(Funcionário novo – Admitido após julho/18) 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Para operacionalizar as condições previstas no “caput” desta Cláusula, as empresas 

terão um prazo de até 120 (cento e vinte) dias após a admissão, considerando que para os admitidos o valor 

de desconto da assistência médica será de 4% do piso (quatro por centro). 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A empresa fornecerá ao Sindicato o Regulamento Interno de Assistência à Saúde, se 

comprometendo a não alterar o Regimento sem prévio acordo com o Sindicato. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Os empregados poderão incluir seus dependentes desde que optem pela modalidade 

de coparticipação definida no regimento interno da empresa, bem como, a permanência no plano, 

considerando a mesma regra estabelecida no regimento de prática do plano de saúde interno. 



PARÁGRAFO QUARTO: Intensificar e manter regular e integralmente as iniciativas de combate a COVID-19, 

preconizadas pela OMS e conforme as guias de boas práticas apresentado pela Companhia; 

PARÁGRAFO QUINTO: Priorizar a prevenção dos empregados pertencentes aos Grupos de Riscos 

compreendidos pela faixa etária, acima de 60 anos, pessoas com Doenças crônicas declaradas à empresa, 

gestantes, lactantes, e mães com filhos até 06 anos de idade. 

 

CLÁUSULA 27ª - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA   

As empresas disponibilizarão convênio de Assistência Odontológica para os seus empregados e dependentes, 

cabendo a esses optar pela adesão, cujo custo será assumido integralmente pelo titular do plano com 

desconto direto na folha de pagamento, abrangendo todos os empregados com contrato de trabalho por 

prazo indeterminado. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Para operacionalizar as condições previstas no “caput” desta Cláusula, as empresas terão 

um prazo de até 30 (trinta) dias após o término do prazo do contrato de experiência. 

 

CLÁUSULA 28ª - ATESTADOS MÉDICOS 

A empresa aceitará os atestados médicos emitidos a favor dos trabalhadores independentemente de sua 

origem ser do sistema único de saúde (SUS) ou por convênios médicos privados, desde que entregue na 

empresa no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas úteis contadas a partir da emissão do atestado. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O empregado ao iniciar a licença médica deve comunicar à empresa por qualquer 

meio o seu afastamento; 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os atestados para acompanhamento de ascendentes, descendentes, cônjuges, 

pessoas que vivam sob dependência econômica, com dependência comprovada previamente, deverão ser 

apresentados em até 24 (vinte e quatro) horas a partir do início do afastamento; 

PARÁGRAFO TERCEIRO: AFASTAMENTOS PERMITIDOS  

a. Os trabalhadores terão direito de faltar até  (quatro) dias por ano para acompanhar consultas médicas 

e exames complementares durante o período de gravidez de sua esposa ou companheira; 

b. Os trabalhadores e trabalhadoras terão direito de faltar 04 (quatro) dias por ano para acompanhar 

filho em consulta médica; 

c. Os trabalhadores e trabalhadoras terão direito de faltar até 04 (quatro) dias em casos de internação 

de dependentes econômicos, desde que apresentado laudo médico; 

d. Os trabalhadores e trabalhadoras terão direito de adicionar mais dois dias caso a internação supere os 

dias previstos inicialmente permutando com as férias ou horas a compensar, os casos excepcionais 

serão tratados diretamente com a gestão de recursos humanos da empresa; 



e. O empregado será liberado para prestar até quatro exames vestibulares incluindo o Exame Nacional 

do Ensino Médio – ENEM, mediante pedido prévio acompanhado da devida comprovação de inscrição 

e comparecimento para realização; 

f. Abono de 4 dias de acompanhamento de internação para idosos acima e 60 anos, pelo período de 

vigência do acordo, mediante comprovação de atestado médico; 

g. A Empresa passa a aceitar a entrega de Atestado Médico por meio digital, em sistema disponibilizado 

pela Companhia, a fim de evitar deslocamento dos colaboradores; 

 

PARÁGRAFO QUARTO: A comunicação do afastamento deve ser feita ao RH da empresa, por qualquer meio, 

como também os atestados devem ser entregues no RH e o responsável pela recepção deve fornecer recibo; 

PARÁGRAFO QUINTO: A empresa acatará os atestados de todas as especialidades médicas e odontológicas, 

desde que apresentado laudo comprobatório da impossibilidade ao trabalho 

PARÁGRAFO SEXTO: As invalidações de atestados por decurso de prazo ou irregularidades formais como 

extravio, rasuras, ilegibilidades e autenticidade, serão comunicados no prazo máximo de 48 horas úteis, para 

providenciarem a correção da falha e, findo esse prazo, a empresa não poderá contestar a suposta 

irregularidade; 

PARÁGRAFO SÉTIMO: Nenhuma pessoa com doença crônica será demitida sem justa causa. 

- Neoplasias; 

- Síndrome da imunodeficiência adquirida; 

– Lúpus 

– Insuficiências Renais 

– Doenças hepáticas 

PARÁGRAFO   OITAVO: A empresa se obriga a manter serviço ambulatorial, com base no quadro II da NR 04, 

interno ou externo, próprio ou de terceiros, para os empregados, levando-se em conta as características das 

atividades desenvolvidas, bem como providenciar meio de transporte necessário e gratuito à prestação de 

primeiros socorros, inclusive na ocorrência de acidente de trabalho, exceto quando a situação for de risco de 

vida, sendo necessário a solicitação de socorro ao SAMU. 

PARÁGRAFO NONO: Em se considerando o previsto no parágrafo sexto, desta cláusula, as pessoas constatadas 

como doenças crônicas, serão reconhecidas com Pessoas com Necessidades Especiais. 

 

CLÁUSULA 29ª - ACOMPANHAMENTO DE FILHOS MENORES 



As empresas abonarão as faltas, mediante a apresentação de declaração médica, de seus empregados que se 

ausentarem do trabalho por motivo de internação em caso de emergência hospitalar de seus filhos menores, 

até 10 (dez) anos, limitado a 5 (cinco) dias por ano. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Abono dos dias de acompanhamento de internação de filhos até 13 anos de idade, sem 

limite de dias pelo período de vigência do acordo, mediante comprovação de atestado médico;   

CLÁUSULA 30ª - EXAMES MÉDICOS PERIÓDICOS E MEDICINA PREVENTIVA 

As empresas manterão a realização de exames periódicos, sem ônus, para todos os empregados, inclusive por 

ocasião da rescisão contratual, fornecendo cópia dos resultados. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As empresas promoverão campanhas educacionais de interesse público e de 

prevenção de doenças. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A empresa estabelecerá rotina para abono de faltas e atrasos durante a realização de 

exames clínicos e laboratoriais. 

 

CLÁUSULA 31ª - ATENDIMENTO MÉDICO, PRIMEIROS SOCORROS E AMBULATORIAL 

As empresas se obrigam a manter serviço ambulatorial, com base no quadro II da NR 04, interno ou externo, 

próprio ou de terceiros, para os empregados, levando-se em conta as características das atividades 

desenvolvidas, bem como providenciar meio de transporte necessário e gratuito à prestação de primeiros 

socorros, inclusive na ocorrência de acidente de trabalho, exceto quando a situação for de risco de vida, sendo 

necessário a solicitação de socorro ao SAMU, empregados terceiros, serão considerados e reconhecimento 

para compensação da cota estabelecida no quadro nr4. 

 

CLÁUSULA 32ª - CONVÊNIO INSS 

As empresas se comprometem a manter convênio com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), visando 

obter a antecipação do pagamento do auxílio-doença, auxílio acidente, auxílio e licença maternidade aos 

empregados.  

 

CLAUSULA 33ª – AUXÍLIO-DOENÇA/INVALIDEZ 

A partir do 16º (décimo sexto dia) dia de licença médica, a responsabilidade pelo custo do empregado, desde 

que encaminhado, será do INSS 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Em caso de acidentes, A EMPRESA comunicará imediatamente à família do 

acidentado, no endereço fornecido na ficha funcional, quando ele for levado do local do acidente para o 

hospital, fornecendo o nome e o endereço do hospital onde se encontra o empregado. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Caso o acidentado não fique hospitalizado, a EMPRESA fornecerá condução até a 

sua residência, sempre que este assim necessite ou solicite. 



PARÁGRAFO TERCEIRO – A EMPRESA custeará integralmente as despesas de internação, medicação, em todo 

tratamento de reabilitação, assistência jurídica civil, criminal e previdenciária em caso de acidente decorrente 

do trabalho, típico ou itinerário, até a completa reintegração do trabalhador ao ambiente de trabalho, desde 

que feita a opção pelo plano de saúde. 

PARÁGRAFO QUARTO - Em caso de doenças do trato vocal, auditiva, circulatório, urinário, renal, ortopédico, 

reumático e psicológico, a empresa deverá realizar mudança de função, desde que comprovado com laudo 

médico oficial, visando prevenir agravos na saúde do trabalhador. 

 

CLÁUSULA 34ª - SEGURO DE VIDA EM GRUPO 

A empresa pagará para todos os trabalhadores Seguro de Vida em Grupo nos moldes do previsto em apólice 

de seguros. 

 

CLAUSULA 35ª -AUXÍLIO MORTE/FUNERAL 

As EMPRESAS custearão as despesas com funeral através do SEGURO DE VIDA mediante apresentação de 

notas fiscais das despesas de acordo com as regras previstas na apólice de seguro. 

 

CLÁUSULA 36ª – RELAÇÃO DO TRABALHO – CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE PESSOAL E 

ESTABILIDADE 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Plano de Cargos e Salários - As empresas apresentarão para o sindicato o Plano de 

Cargos e Salários 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Avaliação de Desempenho - A EMPRESA apresentará um Plano de avaliação de 

desempenho ao Sindicato para homologação mediante negociação dos seus termos.  

PARÁGRAFO TERCEIRO - Normas Disciplinares - As normas disciplinares da Empresa serão publicadas para 

conhecimento prévio dos seus empregados e do Sindicato. 

PARÁGRAFO QUARTO – Caso sejam aplicadas medidas disciplinares o trabalhador punido terá amplo direito 

de defesa e ao contraditório, assegurando a presença do Sindicato acompanhando todo processo de 

averiguação do recurso na punição; 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Em caso de punição disciplinar o trabalhador punido receberá no ato da punição 

cópia do comunicado, tendo o direito de recusar a assinatura de ciência caso discorde da punição; 

 

CLÁUSULA 37ª - SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO 

 



As empresas adotarão medidas de proteção em relação às condições de trabalho, saúde e segurança dos 

trabalhadores, de acordo com a NR-17 e seus anexos. 

 

 

CLÁUSULA 38ª - APERFEIÇOAMENTO ORGANIZACIONAL  

As empresas se comprometem a estabelecer critérios, visando o aperfeiçoamento organizacional quanto às 

atividades relacionadas a exercícios de alongamento e ginástica laboral preventiva dentro da operação, em 

conformidade com a NR-17 e seus anexos. 

 

CLÁUSULA 39ª - COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTE - CIPA  

A empresa deverá realizar pelo menos uma vez ao ano a Semana de Prevenção de Acidentes do Trabalho e 

eleger diretamente todos os membros da CIPA, comunicando ao SINDICATO com antecedência mínima de 60 

dias a realização da eleição. 

PARÁGRAFO ÚNICO: A empresa realizará com o acompanhamento do Sindicato, eleições diretas para os 

representantes dos trabalhadores na CIPA, assegurando a participação proporcional de todos os setores da 

empresa. 

 

CLÁUSULA 40ª - ÁREAS DE RISCO 

As empresas se obrigam a comunicar aos empregados as áreas de risco, nos termos da lei, bem como realizar 

treinamentos específicos e fornecer material de segurança, além de sinalizar as respectivas áreas. 

 

 

CLÁUSULA 41ª - COMISSÃO PARITÁRIA 

A partir da assinatura do presente Acordo Coletivo de Trabalho, a ALMAVIVA e o SINTTEL-PI formarão, cada 

parte, um grupo de 2 (dois) representantes, empregados das empresas ou não, para reunir-se trimestralmente 

ou quando ambas as partes julgarem necessário, para tratar de assuntos pertinentes às relações de trabalho. 

PARÁGRAFO ÚNICO: As respostas aos questionamentos demandados pelos empregados e tratados com a 

representação da empresa serão realizadas formalmente para que surta seus efeitos legais. 

 

CLÁUSULA 42ª – INTERLOCUÇÃO SINDICATO/EMPRESA 



As empresas enviarão por escrito ao SINTTEL-PI, após a data de assinatura do presente Acordo Coletivo de 

Trabalho, o nome de um interlocutor investido de poder de decisão, com a finalidade de solucionar as 

questões relacionadas ao trabalho, a quem o Sindicato Profissional se reportará diretamente.   

 

 

 

CLÁUSULA 43ª - RELACIONAMENTO COM O SINDICATO 

Objetivando o aprimoramento das relações entre Empresas/Empregados/Sindicato Profissional as partes 

definem conforme abaixo:  

a) A empresa garantirá estabilidade dos dirigentes eleitos para direção do SINTTEL-PI e se compromete, ainda, 

a liberar de suas atividades os diretores sindicais, arcando com o custo mensal de sua remuneração e demais 

vantagens legais e contratuais, durante a vigência do mandato da Diretoria do Sindicato, desde que 

oficialmente requisitado pelo sindicato. 

b) Fica facultado ao SINDICATO o credenciamento de 01 (um) delegado sindical a cada grupo de 750 

(setecentos e cinquenta empregados) empregados, com estabilidade provisória, asseguradas as prerrogativas 

do artigo 543, parágrafo 3º, da CLT, não cabendo a estes os privilégios de dirigente sindical previstos em lei. As 

empresas garantem, ainda, a liberação destes empregados, sem prejuízo do recebimento da respectiva 

remuneração, para participar de reuniões, congressos, seminários etc. convocados pelo SINDICATO e 

previamente informados às empresas. 

c) As empresas se comprometem, ainda, a liberar 03 Dirigentes Sindicais, durante vigência do presente acordo 

coletivo, arcando com o custo mensal de sua remuneração e demais vantagens legais e contratuais, durante a 

vigência do mandato da Diretoria do Sindicato 

d) Será afixado um quadro de aviso em local de grande movimentação de pessoas, para colocação de 

comunicados oficiais de interesse da categoria que serão encaminhados pelo SINTTEL e submetidos à 

aprovação prévia do empregador que, na hipótese de recusa deverá justificá-la por escrito; 

e) Os Dirigentes e Delegados Sindicais, devidamente identificados e no exercício de suas funções, terão livre 

acesso às dependências das empresas, desde que previamente agendado com a empresa. 

 

CLÁUSULA 44ª - CONTRIBUIÇÕES e TAXAS SINDICAIS 

A empresa descontará dos Associados ao Sindicato a taxa associativa no valor de 1% (um por cento) salário 

base, mediante autorização por escrito, eletrônica ou manuscrita pelo próprio trabalhador e comunicação do 

Sindicato à empresa, cujo valor será repassado à conta do Sindicato em até cinco dias após o efetivo 

pagamento salarial. 

As taxas Assistenciais de qualquer natureza serão deliberadas em Assembleias convocadas com ponto 

específico de Pauta, com garantia ao direito de oposição em até dez dias após a realização da Assembleia, por 



manifestação escrita de próprio punho do trabalhador, protocolizada no Sindicato, que terá três dias após o 

fim do prazo de oposição para formalizar junto à empresa os descontos e as respectivas oposições; 

 

CLÁUSULA 45ª - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS - PLR 

Com fundamento no art. 7º, inciso XI, da Constituição Federal de 1988, a empresa e o Sindicato firmarão um 

Acordo para pagamento de PLR específico ao exercício de 2020/2021 pró rata ao tempo de permanência do 

empregado na empresa durante o referido exercício e mediante a metas; 

CLÁUSULA 46ª - PROCESSO CRIMINAL CONTRA EMPREGADOS 

Os empregados que sofrerem algum processo criminal em virtude de inequívoca atividade laboral em favor da 

empresa, serão defendidos em juízo por advogados disponibilizados por ela.  

 

CLAUSULA 47ª – AUXÍLIO PNE – PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS 

A empresa pagará diretamente a seus empregados sob título de auxílio-PNE, o valor de R$ 262,50 (Duzentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos) por mês, por filho. 

 

CLÁUSULA 48ª - SALVAGUARDA PARA APOSENTÁVEIS 

Fica vedada, a não ser em razão de falta grave, mútuo consentimento ou encerramento total do empregador, 

a dispensa do empregado que estiver a 12 (doze) meses da aquisição do direito de aposentadoria, seja ela por 

tempo de serviço ou implemento de idade, desde que o empregado comunique tal fato à empresa.  

PARÁGRAFO ÚNICO: Adquirido o direito de aposentadoria, findar-se-á concomitantemente a estabilidade 

prevista nesta cláusula. 

 

CLÁUSULA 49ª - DESCUMPRIMENTO DE INSTRUMENTO COLETIVO 

A partir da data de assinatura do presente Acordo Coletivo, as empresas ficarão sujeitas a multa no valor 

correspondente a 1 salário nominal por dia, limitada a 20 (vinte por cento) do valor do salário percebido pelo 

empregado, em razão de descumprimento de obrigações ocorridas a partir da assinatura do presente ACT, 

desde que devidamente comprovados mediante decisão judicial transitada em julgado, sendo que a referida 

multa será revertida em favor do empregado prejudicado. Ressaltando que antes de qualquer acionamento 

judicial, as partes buscarão entendimento de conflito. 

 

CLAUSULA 50ª – ACESSO Á COMUNICAÇÃO 



A empresa envidará esforços para fornecer gratuitamente aos seus empregados acesso à comunicação através 

de telefones móveis, computadores pessoais e acesso à banda larga. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Os empregados que utilizarem o serviço de telefonia móvel em suas atividades laborais 

durante o expediente receberão o crédito no valor necessário a suprir a necessidade do trabalho. 

 

CLAUSULA 51ª – VALE CULTURA 

A empresa desprenderá esforços para firmar convênio de acesso à cultura através do Programa Vale Cultura 

na forma estabelecida pela legislação reguladora do Governo Federal. 

 

CLÁUSULA 52ª - REGISTRO DE EMPREGADO  

 

A empresa formalizará o contrato de trabalho dos seus empregados na CTPS, especificando o cargo a que o 

empregado exercerá efetivamente e as alterações funcionais e salariais. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A empresa fornecerá cópia do Contrato de Trabalho individual de trabalho no ato da 

assinatura do referido contrato; 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A empresa fornecerá aos seus empregados cópias de todos os exames admissionais 

realizados para sua contratação no ato da formalização do contrato e sempre que o trabalhador requerer. 

 

CLÁUSULA 53ª - ASSÉDIO MORAL E DISCRIMINAÇÃO NO TRABALHO  

 

As partes convencionam que será adotada uma política rigorosa de prevenção, coibição/repressão à 

ocorrência de assédio moral e assédio sexual, ou ainda, ato antisindical, nos locais de trabalho, garantindo 

total respeito à dignidade humana, sem atos de discriminação ou tratamento desigual ao empregado em razão 

de sua etnia, sexo, estado civil, idade, responsabilidades familiares com pessoas indefesas, por gravidez, por 

necessitar de licença médica de qualquer natureza, por credo religioso, convicções políticas, nacionalidade ou 

condição social, por meio de regulamentação e procedimentos legais.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A empresa não aplicará advertências por motivos banais e, ao aplicar todo e qualquer 

tipo de advertência disciplinar, permitirá a ampla defesa e o contraditório, só aplicando a sanção disciplinar 

após a conclusão da avaliação das razões das partes envolvidas; 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A empresa propiciará auxílio psicológico e retreinamento, para os envolvidos em 

sucessivas punições, seja o autor do pedido de punição, como também o punido; 

PARÁGRAFO TERCEIRO: A empresa não aplicará nenhuma punição por queda de rendimento do Teleoperador 

ou Supervisor, causada por falha nos Sistemas e Equipamentos; 

PARÁGRAFO QUARTO: A empresa promoverá atividades de requalificação permanente para estimular um 

bom relacionamento entre os empregados e o empregador ou seus representantes. 



PARÁGRAFO QUINTO: A denúncia de assédio moral ou assédio sexual, deverá ser efetuada por trabalhador 

devidamente identificado, pela entidade sindical ou de forma anônima; as empresas deverão proceder a 

averiguação no prazo máximo de 15 dias da data do recebimento da denúncia. 

PARÁGRAFO SEXTO: Fica convencionado que toda e qualquer denúncia/resposta encaminhada as partes 

(empresa/Sinttel-PI) será devidamente formalizada por meio de correspondência específica, mantendo-se o 

sigilo cabível. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Fica ajustado ainda, caso seja configurado assédio moral ou sexual, a obrigação das 

empresas prestarem total apoio ao trabalhador assediado, através da devida assistência, resguardando 

sempre o direito do trabalhador submetido ao ato, tomar as medidas legais que julgue cabível. 

CLÁUSULA 54ª – FÉRIAS 

O início das férias não poderá coincidir com sexta-feira, sábados, domingos ou feriados ou dias já 

compensados. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O adicional de férias será de 1/3 (um terço) da média da remuneração anual, (art. 7º, 

inciso XVII da CF); 

PARÁGRAFO SEGUNDO: As férias, a critério da empresa ou por necessidade urgente do empregado, poderão 

ser concedidas por antecipação, proporcionalmente ao período aquisitivo. 

PARÁGRAFO QUARTO: As EMPRESAS por ocasião das férias dos trabalhadores praticarão as seguintes regras:  

a) O trabalhador poderá requerer o abono pecuniário, se assim lhe convier, no prazo estabelecido no artigo 

143 da CLT;  

c) Férias de 30 dias corridos, comunicação com 20 dias de antecedência;  

d) Férias de 20 dias corridos, comunicação com 20 dias de antecedência;  

e) Férias fracionadas, podendo ser em até três períodos a serem informados ao empregado pela empresa, que 

devem ser comunicadas com pelo menos 12 dias de antecedência ao início das férias e o pagamento deverá 

ocorrer sempre com dois dias anteriores ao início do gozo;  

 

CLÁUSULA 55ª – AMBIENTE DE TRABALHO  

A empresa cumprirá a Portaria Nº 3214/78 e a NR-15; 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A empresa manterá todos os locais de trabalho limpos e asseados, livres de detritos, 

sujeiras, pó ou odores que provoquem reações alérgicas em seus empregados; 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A empresa não utilizará em suas dependências nenhum elemento construtivo ou 

decorativo, que cause reações alérgicas por acúmulo de pó, ácaros ou bactérias, tais como cortinas e carpetes. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: A empresa disponibilizará um espaço ergonomicamente confortável, para a realização 

de ações diárias de recuperação do equilíbrio emocional, físico e psicológico do trabalhador.  



PARÁGRAFO QUARTO: A empresa fornecerá gratuitamente uniformes e abrigos a seus empregados em 

situação de obrigatoriedade de uso. 

 

CLÁUSULA 56ª - PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  

A empresa despenderá todos os esforços para atingir o mínimo legal na contratação de pessoas com 

deficiência; 

PARÁGRAFO ÚNICO: A empresa implantará em suas instalações prediais condições de acessibilidade a todos 

os seus empregados e visitantes, assegurando que nenhum local de trabalho seja inacessível a todos os seus 

empregados. 

 

CLÁUSULA 57ª - TRABALHO DE VALORIZAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA E COMBATE AS DROGAS  

 

Sindicato e empresa reunir-se-ão quadrimestralmente para debater, analisar e deliberar sobre políticas de 

Valorização da Qualidade de vida e combate ao uso de drogas, realizando palestras e debates sobre saúde, 

organização das relações no trabalho, equidade social, igualdade de gênero e raça, fortalecendo as relações 

bipartites nas soluções dos problemas que interfiram na saúde e na qualidade de vida no trabalho; 

 

CLÁUSULA 58ª - COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO  

 

As empresas abrirão e encaminharão ao INSS, a CAT dos empregados vítimas de acidente do trabalho ou 

doenças profissionais, e enviarão mensalmente ao Sinttel-PI cópias das CATs abertas no período. 

 

CLÁUSULA 59ª - LIBERAÇÃO PARA ATIVIDADES SINDICAIS  

 

Será facultado ao Sindicato solicitar a liberação de trabalhadores empregados da Empresa Almaviva para 

comparecimento em atividades sindicais em até 30 (dias) dias por ano, dos representantes-delegados do 

Sindicato na empresa, para o que deverá solicitar com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas de 

FORMA A NÃO GERAR IMPACTOS NAS OPERAÇÕES; 

PARÁGRAFO ÚNICO: Serão eleitos Delegados Sindicais proporcionais ao número de trabalhadores da 

empresa, com estabilidade provisória para exercício de mandato de Delegado Sindical conforme Estatuto do 

SINTTEL-PI. 

 

CLÁUSULA 60ª - DA ESTABILIDADE POR ACIDENTE/DOENÇA DE TRABALHO  

 

Fica assegurada a estabilidade provisória no emprego ao trabalhador vitimado por acidente ou doença do 

trabalho, nos termos da lei nº 8.213/91. 



PARÁGRAFO ÚNICO: A empresa assegurará toda a assistência aos acidentados do trabalho, garantindo o 

transporte para o atendimento inicial, em clínicas ou hospitais públicos, bem como consultas, exames, 

fisioterapias, através do Plano Médico credenciado; 

 

 

 

CLÁUSULA 61ª - DO FORO 

As partes contratantes reconhecem que o foro competente para dirimir eventuais controvérsias oriundas do 

cumprimento do presente Acordo Coletivo é o de Teresina/PI 

 

E por estarem assim acordados, a ALMAVIVA e o SINTTEL-PI, por seus representantes legais, lavram o presente 

Acordo Coletivo de Trabalho em 3 (três) vias de igual teor e para um só efeito, fazendo o competente registro 

na Ministério da Economia/Superintendência Regional do Trabalho e Emprego – SRTE/PI. 

  

Teresina-PI, 01 de setembro de 2021. 
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