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SIND TRABS COM MINERIOS DERIV PET E COMB DE SANTOS REG, CNPJ n. 68.016.823/0001-49, 
neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). ADILSON CARVALHO DE LIMA; 
  
E  
 
TERMINAL QUIMICO DE ARATU S/A TEQUIMAR, CNPJ n. 14.688.220/0011-36, neste ato representado(a) 
por seu Gerente, Sr(a). MARCELO MORELLI e por seu Gerente, Sr(a). DANIELA CARVALHO SIMI; 
  
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 
setembro de 2018 a 31 de agosto de 2019 e a data-base da categoria em 01º de setembro.  
 
 
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) Trabalhadores no Comércio de Minérios, Derivados de 
Petróleo e Combustíveis, com abrangência territorial em Santos/SP.  

 
Salários, Reajustes e Pagamento  

 
Piso Salarial  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL  
 
 

Reajuste do piso em 3,90% desde setembro sobre o salário de agosto/2018; 

Fica assegurado o piso salarial de R$ 1.343,84 (HUM MIL TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS 
VÍRGULA OITENTA E QUATRO CENTAVOS), a partir de 01/09/2018 até 31 de agosto de 2019. 

  

 
Reajustes/Correções Salariais  

 



 
CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL  
 
 

Fica estipulado entre as partes que, o TEQUIMAR efetuará reajuste de 3,90% (três vigula  noventa por 
cento) no salário dos empregados. 

§ 1º - O percentual contido no “caput” será aplicado sobre os valores salariais vigentes em agosto de 2018, 
de acordo com as ressalvas contidas neste acordo. 

§ 2º - As antecipações concedidas espontaneamente pela empresa, durante a vigência ou término do 
anterior instrumento normativo, poderão ser compensadas, exceto as decorrentes de promoção, 
equiparação salarial, transferências e aumentos reais convencionados formalmente. 

§ 3º - O reajuste contido no “caput” será devido a todos os empregados da categoria profissional, 
independente de existência de Salário Normativo. 

§ 4º -Aos empregados admitidos após 31/08/2017 fica assegurado o reajuste proporcional aos meses de 
labor no TEQUIMAR, desde sua admissão até a data de 15/08/2018, exceto para cargos com funções 
idênticas e diferença de tempo de serviços inferior a dois anos no mesmo cargo. 

 
 

Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros  
 

Prêmios  
 

 
CLÁUSULA QUINTA - PRÊMIO BRIGADA  
 
 

Assegura-se em favor de todos os empregados do TEQUIMAR da filial de Santos, exclusivamente, no mês 
de dezembro, um prêmio no valor de R$ 325,00 (trezentos e vinte e cinco reais), a título de “Prêmio 
Brigada”, com natureza jurídica indenizatória, pagos através de crédito no cartão alimentação. 

§ 1º - O recebimento do “Prêmio Brigada” fica condicionado à participação dos empregados em 100% (cem 
por cento) dos treinamentos de brigada, exceto faltas justificadas e férias. 

§ 2º - A condicionante do percentual de 100% de frequência nos treinamentos, não será aplicada aos 
empregados com restrições médicas impeditivas para participação nos treinamentos de brigada. 

 
Auxílio Alimentação  

 
 
CLÁUSULA SEXTA - CESTA BÁSICA  
 
 

A Empresa fornecerá, a todos os trabalhadores abrangidos por este Acordo Coletivo de Trabalho, o Auxílio 
Alimentação no valor de R$ 900,00 (novecentos reais), a partir do dia 01/09/2018 até 31 de agosto de 2019. 

 § 1º - O Auxílio Alimentação definido no caput será fornecido através de entrega de vale alimentação, 
cartão magnético ou outra forma que facilite, e possa garantir o recebimento deste benefício pelos 



empregados. 

 § 2º - O Auxílio Alimentação será devido a todos os empregados sem afastamento, e sem registro de falta 
injustificada.  

 § 3º - Fica ajustado que será considerada falta injustificada, se o empregado não apresentar justificativa 
legal, ou a empresa não aceitar a que for oferecida. 

 § 4º - O Auxílio Alimentação será fornecido aos empregados que vier a se afastar por auxílio doença, 
acidente de trabalho ou licença maternidade, por um período de até 6 (seis) meses. 

 § 5º - Os empregados em gozo de férias receberão o Auxílio Alimentação. 

 § 6º - O Auxílio Alimentação ou qualquer outro benefício desta natureza não integrará o salário ou a 
remuneração do trabalhador, sob nenhum fim, justificativa ou fundamento. 

 § 7º - Não haverá proporcionalidade no valor da Cesta Básica cujo direito será sempre integral, 
independente do tempo de casa do empregado.  
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ANEXOS  
ANEXO I - ATA DE APROVAÇÃO  

 
 

Anexo (PDF) 

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