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SINDICATO TRABALHADORESNOCOM.HOTELEIROSI GRAMADO, CNPJ n. 90.615.162/0001-27, neste 
ato representado(a) por seu Diretor, Sr(a). RODRIGO DE OLIVEIRA CALLAIS; 
  
E  
 
LAR DE IDOSOS MARIA DE NAZARE , CNPJ n. 02.518.189/0001-34, neste ato representado(a) por seu 
Presidente, Sr(a). LACY BERTOLUCI BERTOJA ; 
  
celebram o presente 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 Acordo Coletivo de Trabalho no período de 17 de agosto de 2015 a 
16 de agosto de 2017 e a data-base da categoria em 01º de novembro.  
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA  
 
O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s) 
categoria(s) Profissional dos Empregados no Comércio Hoteleiro e Similares (Restaurantes, 
Churrascarias, Pizzarias, Café coloniais, Lancherias, Bares), com abrangência territorial em 
Gramado/RS.  

 
Jornada de Trabalho –  Duração, Distribuição, Controle, Faltas  

 
Duração e Horário  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - JORNADA DE TRABALHO 12 X 36  
 
 

O Acordo Coletivo de Trabalho que celebram entre si, de um lado, o Sindicato dos Trabalhadores no 
Comércio Hoteleiro e Similares de Gramado, registrado no Ministério do Trabalho e no Cadastro Nacional 
de Entidades Sindicais sob nº 46000.015483/01-37 e CNPJ nº 90.615.162/0001-27 com sede na Av. das 
Hortênsias nº 2040, sala 9A, bairro Centro, nesta cidade, representado pelo Diretor, Sr. Rodrigo de Oliveira 
Callais, CPF 000.086.090-55, como representante legal dos empregados do Lar de Idosos Maria de Nazaré, 
doravante denominado SINDICATO, e, de outro lado, Lar de Idosos Maria de Nazaré, com sede na Rua 
Querino Ari Candiago, 355, nesta cidade, CNPJ 02.518.189/0001-34, a seguir denomidado EMPRESA, 
representado neste ato por sua Presidente, Lacy Bertoluci Bertoja, CPF 293.132.280-68, com as seguintes 
cláusulas e condições: 



  

O SINDICATO foi devidamente autorizado a celebrar o presente acordo por Assembléia Geral 
Extraordinária realizada no dia 17.08.2015 (dia dezessete do mês de Agosto do ano de dois mil e quinze), 
às 14:00 horas nas dependências da empresa sito na Rua Querino Ari Candiago, 355, nesta cidade, 
devidamente convocada para tal fim, através de Edital de Convocação em forma de boletim, e afixado no 
local de Trabalho, com o objetivo de renovar o acordo coletivo sobre a jornada de trabalho de 12 por 36 
horas, para todos os funcionários do Lar de Idosos Maria de Nazaré. 

  

JORNADA DE TRABALHO - COMPENSAÇÃO 12 X 36 

Fica prorrogada a autorização para a EMPRESA operar no regime de compensação de horário, conhecido 
como "12 por 36", assim entendida a prestação de trabalho em jornada de 12 (doze) horas seguida de folga 
de 36 (trinta e seis) horas, o que implica em prestação de serviço por 48 (quarenta e oito) horas em uma 
semana e por 36 (trinta e seis) horas na semana seguinte. Neste regime, somente serão consideradas 
como extras as horas excedentes à jornada aqui autorizada. 

  

Quando operando no regime de trabalho de 12 x 36 horas, conforme disposto na cláusula segunda retro, 
não serão consideradas como horas extras aquelas prestadas aos domingos. 

  

O prazo de vigência do presente acordo será de 24 (vinte e quatro meses) contados a partir da data de 
17.08.2015 até 16.08.2017, podendo tão logo ser prorrogado ou alterado parcialmente ou totalmente, 
bastando para tanto, nova convocação de Assembleia Geral Extraordinária, com expressa concordância da 
empresa. 

  

Os empregados representados pelo Sindicato, e a Empresa acordante, obrigam-se a respeitar os termos do 
presente acordo no prazo de vigência do mesmo. 

  

As divergências oriundas do presente acordo serão dirimidas pelas partes, mediante  Assembleia 
Extraordinária, especialmente convocada. 

  

E assim por estarem justos e acordados, firmam o presente acordo coletivo, em 04 (quatro) vias de igual 
teor e forma, levando-o a registro ao Órgão Competente, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

  

Gramado, 17 de Agosto de 2015. 

  

 



 

 

RODRIGO DE OLIVEIRA CALLAIS  

Diretor  

SINDICATO TRABALHADORESNOCOM.HOTELEIROSI GRAMADO  

 

 

 

LACY BERTOLUCI BERTOJA  

Presidente  

LAR DE IDOSOS MARIA DE NAZARE  

 

 
 

ANEXOS  
ANEXO I - ATA DIGITALIZADA  

 
 

Anexo (PDF) 

 
 

ANEXO II - LISTA DE PRESENÇA  

 
 

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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