
NEGOCIAÇÃO COLETIVA TRABALHADORES RURAIS DO VALE DO SÃO FRANCISCO 
PROPOSTA DE REDAÇÃO 

 

1. PAUTA DOS TRABALHADORES 
 

1.1. DAS CLÁUSULAS EXISTENTES NA CCT/2018: 
 

1. CLÁUSULA 14ª – CRECHES (ITEM 4 DA PAUTA) 

“Os estabelecimentos em que trabalharem pelo menos 30 (trinta) mulheres com mais de 16 

(dezesseis) anos de idade terão local apropriado onde seja permitido às empregadas guardar sob 
vigilância e assistência os seus filhos no período da amamentação. 
Parágrafo único - A exigência do caput  poderá ser suprida por meio de creches distritais 

mantidas, diretamente ou mediante convênios, com outras entidades públicas ou privadas, pelas 
próprias empresas, em regime comunitário, ou a cargo do SESI, do SESC, da LBA ou de 

entidades sindicais.”. 
 

2. CLÁUSULA 30ª - GARANTIA EMPREGO DA GESTANTE (ITEM 5 DA PAUTA) 

“Defere-se garantia de emprego à gestante, desde a concepção até 05 (cinco) meses após o 
parto.” Mantidos os parágrafos da cláusula 30ª da CCT/2018” 

 
3. CLÁUSULA 36ª - TRABALHO DA MULHER (ITEM 6 DA PAUTA) 

“Fica assegurado à empregada rural gestante, o seu afastamento remunerado do serviço na 
forma prevista no inciso XVIII do Art. 7º da Constituição Federal.” 

 

4. CLÁUSULA 4ª - HORÁRIO DE PAGAMENTO (ITEM 11 DA PAUTA) 

A categoria econômica concorda com o pedido de exclusão da redação do empregador com até 
50 empregados, mantida a redação da CCT, com o pagamento no 5º dia útil, por causa do e-

social, excluídos os parágrafos 1º e 2º e o parágrafo  6º ficando destinado apenas aos pagamento 
realizados por meio de cheques.  

 
5. CLÁUSULA 38ª (CORRET 40ª) - DIA TRABALHADOR RURAL (ITEM 30  PAUTA) 

A categoria econômica aceita a redação da cláusula 38ª da CCT/2015. 
 

6. CLÁUSULA 51ª - SALÁRIO NA DOENÇA (ITEM 21 DA PAUTA) 
A categoria econômica aceita a redação da cláusula quinquagésima primeira da CCT/2018, com aS 
seguintes alterações: “Parágrafo 1º: Os Atestados Médicos para justificar e autorizar o pagamento dos 

dias de afastamento deverão conter, obrigatoriamente, o número do dia escrito em algarismo arábico, 
assim como por extenso, e também deverão ser entregues na empresa no prazo máximo de 48 (quarenta 
e oito) horas após a sua expedição e exclusão do parágrafo 3º. 
 

7. CLÁUSULA 74ª - DELEGADOS SINDICAIS (ITEM 27 DA PAUTA) 

A categoria econômica aceita a seguinte redação: 

1. Dentro da base territorial que lhe for determinada, é facultado ao Sindicato instituir 
delegacias ou seções, para melhor proteção dos associados e da categoria econômica ou 
profissional representada, na forma do art. 517, § 2º da CLT. 

2. Os delegados sindicais eleitos não poderão sofrer despedida arbitrária no prazo de 
vigência desta convenção, entendendo-se como tal aquela que não se fundar em motivo 

disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. 
3. Será vedada a alteração dos seus contratos de trabalho, bem como a sua transferência 

para outro local de trabalho; 

4. Serão observados os seguintes limites por fazendas, assim consideradas as unidades 
produtivas: até 50 (quinze) empregados, não haverá delegado; de 51 (cinquenta e um) a  

300 (trezentos) empregados = 01 (um) delegado; de 301 (trezentos e um) empregados a 
600 (seiscentos) empregados = 02 (dois) delegados; acima de 600 (seiscentos) 
empregados e até 1.000 (um mil) empregados = 03 (três) delegados e acima de 1.000 (um 

mil) empregados = 04 (quatro) delegados. 
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Parágrafo 1º: Fica esclarecido que a garantia de emprego dos delegados sindicais eleitos, de que 

trata esta cláusula, vigora, exclusivamente, durante a vigência da presente Convenção Coletiva 

de Trabalho, sendo proibida a reeleição. 
Parágrafo 2º: Fica esclarecido ainda que o número de delegados utilizado para os limites 

previstos na letra “d” do caput desta cláusula será o do número de empregados da fazenda ou da 

unidade produtiva no dia 1º (primeiro) de fevereiro de 2018, não sofrendo o referido número 
qualquer alteração durante a vigência desta Convenção Coletiva, quer haja aumento ou 

diminuição de empregados durante a sua vigência”. 
 

8. CLÁSULA 77ª – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SINDICAL (ITEM 28 DA PAUTA) 

Por ser matéria regulada em lei, a categoria econômica propõe a exclusão da cláusula 
septuagésima sétima da CCT/2018. 

A categoria econômica aceita a redação da cláusula 78ª da CCT/2018 com a seguinte redação 
para o caput: “O empregador efetuará mensalmente o desconto em folha de pagamento, em 
favor do SINDICATO PROFISSIONAL, da contribuição social determinada na forma estatutária, 

devida pelos trabalhadores rurais comprovadamente associados e com autorização expressa e 
individual deles, ficando, ainda, o empregador obrigado a recolher e creditar ao referido sindicato, 

em 05 (cinco) dias úteis após o respectivo desconto, cabendo ao trabalhador, a qualquer tempo, o 
direito de manifestar-se contrário ao desconto, mediante carta dirigida ao SINDICATO 

PROFISSIONAL, que comunicará ao empregador dentro de 24 (vinte e quatro) horas, a 

manifestação do trabalhador”. 
 

 

2. PAUTA PATRONAL 

 

1. CLÁUSULA 9ª - HORA EXTRA 

“Fica assegurado o pagamento de hora extra com adicional de 50% (cinquenta por cento) sobre a 
hora normal.”. 

 
2. CLÁUSULA 19ª - HOMOLOGAÇÃO DA RESCISÃO TRABALHISTA 

 “As rescisões de contratos de trabalho de empregados com mais de 01 (um) ano de serviço na 
mesma empresa e associados ou não ao SINDICATO PROFISSIONAL, poderão ser 
homologadas pelo mesmo SINDICATO PROFISSIONAL. 

Parágrafo Primeiro: As rescisões de contratos de trabalho de empregados com mais de 06 (seis) 
meses e com até 01 (um) ano de serviço na mesma empresa - associados ou não ao SINDICATO 
PROFISSIONAL - serão homologadas, facultativamente, mas prioritariamente, pelo mesmo 

SINDICATO PROFISSIONAL, ficando esclarecido que, se houver a impossibilidade prática da 

homologação pelo referido Sindicato, este se obriga a apor um carimbo no “Termo de Rescisão 

de Contrato de Trabalho”, indicando tal impossibilidade. 
Parágrafo Segundo: A homologação pelo SINDICATO PROFISSIONAL do Termo de Rescisão 

de Contrato de Trabalho terá eficácia liberatória geral, em relação às parcelas dele constantes, 

exceto quanto às parcelas expressamente ressalvadas e quanto aos títulos que não forem objeto 
do referido Termo. 
Parágrafo Terceiro: A homologação pelo Sindicato profissional do Termo de Rescisão de 

Contrato de Trabalho será gratuita e envolve os empregados associados e não associados do 
SINDICATO PROFISSIONAL. 

Parágrafo Quarto: No pagamento das rescisões de contrato de trabalho realizadas na própria 

empresa, o empregador se obriga a fornecer o transporte para os ex-empregados de ida e volta à 

empresa e deverá disponibilizar aos candidatos o acesso à água e aos sanitários, assim como 
assegurar que eles não fiquem expostos ao sol. 
Parágrafo Quinto: Os empregadores envidarão esforços no sentido de promover o pagamento 

das rescisões dos contratos de trabalho dos seus empregados no prazo legal, ou seja, até dez 
dias contados a partir do término do contrato.  
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Parágrafo Sexto: Os Sindicatos, que não realizam homologações diariamente, se comprometem 

a promover as homologações das rescisões contratuais em dias específicos e previamente 

agendados, quando solicitados pelos empregadores nas hipóteses de número relevante de 
homologações além das situações normais. 
 

3. CLÁUSULA 32ª - REPOUSO EM CASO DE ABORTO 

“Em caso de aborto não criminoso, comprovado por atestado médico oficial, a mulher terá um 

repouso remunerado de 2 (duas) semanas, ficando-lhe assegurado o direito de retornar à função 
que ocupava antes de seu afastamento”. 
 

 
 


