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TERMO ADITIVO A ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2021/2022 
 

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: RS003869/2021
DATA DE REGISTRO NO MTE: 21/09/2021
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR051034/2021
NÚMERO DO PROCESSO: 10264.107583/2021-94
DATA DO PROTOCOLO: 17/09/2021
 
 
 
NÚMERO DO PROCESSO DO ACORDO COLETIVO PRINCIPAL: 10264.107333/2021-54
DATA DE REGISTRO DO ACORDO COLETIVO PRINCIPAL: 09/09/2021

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.
SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE FARROUPILHA, CNPJ n. 92.860.618/0001-40,
neste ato representado(a) por seu ;
 
E 
 
FELTRIN SEMENTES LTDA. , CNPJ n. 89.844.922/0001-99, neste ato representado(a) por seu ;
 
FELTRIN SEMENTES LTDA. , CNPJ n. 89.844.922/0003-50, neste ato representado(a) por seu ;
 
celebram o presente TERMO ADITIVO DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, estipulando as condições
de trabalho previstas nas cláusulas seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE 
 
As partes fixam a vigência do presente Termo Aditivo de Acordo Coletivo de Trabalho no período de 01º de
julho de 2021 a 30 de junho de 2022 e a data-base da categoria em 01º de julho. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA 
 
O presente Termo Aditivo de Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s)
acordante(s), abrangerá a(s) categoria(s) empregados no comércio, com abrangência territorial em
Farroupilha/RS. 

 
SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO 

DESCONTOS SALARIAIS 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - ALIMENTAÇÃO 
 

Os convenentes resolvem retificar a cáiusula 9ª do acordo originário, para que passe a ter a seguiinte
redação:

 

A empresa descontará, de seus empregados, o valor de R$ 29,27 (vinte e nove reais e vinte e sete
centavos) a título de alimentação.

Parágrafo primeiro: Fica ajustado que o valor do desconto, somente poderá ser reajustado na mesma
época e, no máximo, nos mesmos percentuais dos reajustes aplicados pelo fornecedor.

Parágrafo segundo: As partes declaram que a presente autorização de desconto se mostra mais benéfica
ao trabalhador, face ao baixo custo e boa qualidade das refeições oferecidas.

Parágrafo terceiro: O desconto autorizado no “caput” não poderá ser realizado referente aos dias em que o
empregado não comparecer ao trabalho por qualquer motivo.
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Parágrafo quarto: O benefício da alimentação poderá ser fornecido de duas maneiras diferentes, a critério
do empregado:

a) Através do fornecimento de refeições prontas, junto ao restaurante conveniado com a empresa;

b) Através de crédito mensal, no valor equivalente a R$  18,20 (dezoito reais e vinte centavos) por dia útil do
mês, a ser creditado até o dia 1º de cada mês, no cartão refeição ALELO.

Parágrafo quinto: O trabalhador que optar por uma das modalidades previstas no parágrafo quarto,
somente poderá realizar a troca de opção mediante prévio aviso de 30 dias.

Parágrafo sexto: O reajustre do valor do crédito do cartão ALELO acontecerá sempre que o valor da
refeição pronta for reajustado e na mesma proporção.

Parágrafo sétimo: Quando da admissão ou troca de opção de fornecimento da alimentação, durante o
período de confecção do cartão ALELO, será disponibilizada ao trabalhador apenas a opção "a" do
parágrafo quarto.  

 
 

 
 

CRISTIANE COLOMBO 
PRESIDENTE 

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE FARROUPILHA 
 
 
 

EDIMILSON LUIZ BAGATTINI 
SÓCIO 

FELTRIN SEMENTES LTDA. 
 
 
 

EDIMILSON LUIZ BAGATTINI 
SÓCIO 

FELTRIN SEMENTES LTDA. 
 

 
ANEXOS

ANEXO I - ATA AGE
 

Anexo (PDF)

 
 
    A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério da Economia na
Internet, no endereço http://www.mte.gov.br. 

http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR036051_20202020_07_20T16_17_02.pdf

