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CETREL - LUMINA TECNOLOGIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA, CNPJ n. 07.981.796/0001-50, neste
ato representado(a) por seu Diretor, Sr(a). OSCAR HARTH HELENO;
 
E 

SIND TRAB IND PURIF DIST AGUA SERV ESGOTO DO ESTADO MG, CNPJ n. 16.866.667/0001-01, neste
ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOSE MARIA DOS SANTOS;
 
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 1º de junho de 2013 a
31 de maio de 2014 e a data-base da categoria em 1º de junho. 

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA 

O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá
a(s) categoria(s) Profissionais, dos Trabalhadores na Indústria de Purificação e Distribuição de
Água e em Serviços de Esgotos, com abrangência territorial em MG. 

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO 
REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS 

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTE SALARIAL 

A CETREL-LUMINA reajustará os salários de todos os seus empregados em 1o Junho de 2013,
aplicando o repasse do IPCA no percentual de 6,49%, mais um ganho real de 0,63%, sobre o salário
praticado em Junho de 2013.

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS 
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 

CLÁUSULA QUARTA - CESTA BÁSICA 

A Cetrel Lumina reajustará o valor da cesta básica mensal, para o valor de R$ 104,50.

CLÁUSULA QUINTA - ALIMENTAÇÃO 

A Cetrel Lumina concederá alimentação gratuita para todos seus integrantes que utilizem os refeitórios,



A Cetrel Lumina concederá alimentação gratuita para todos seus integrantes que utilizem os refeitórios,
não integrando este benefício à remuneração do integrante.

Para os integrantes que não utilizem refeitório a alimentação será subsidiada, cujo teto máximo para
desconto no salário do integrante em folha de pagamento não poderá ser superior a 5% do valor da
alimentação.

AUXÍLIO MORTE/FUNERAL 

CLÁUSULA SEXTA - AUXILIO FUNERAL 

Cobertura prevista no Seguro de Vida em Grupo “ cláusula 07 – Seguro de Vida em Grupo” extensivo ao
conjugue, nos termos da legislação previdenciária.

SEGURO DE VIDA 

CLÁUSULA SÉTIMA - DEGURO DE VIDA EM GRUPO 

A Cetrel Lumina disponibilizará a seu custo apólice de seguro de vida em grupo para todos os integrantes
desde sua admissão conforme coberturas abaixo:

a)    Morte natural – 24 (vinte e quatro) vezes o salário base.
b)    Morte acidental – 48 (quarenta e oito) vezes o salário base
c)    Invalidez por acidente – até 48 (quarenta e oito) vezes o salário base.
d)    Invalidez doença - 24 (vinte e quatro) vezes o salário base.

RELAÇÕES DE TRABALHO – CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE
PESSOAL E ESTABILIDADES 
PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS 

CLÁUSULA OITAVA - PLANO DE CARGOS 

A Cetrel Lumina se compromete em realizar estudo de Plano de Cargos carreira e salário em 180 dias, a
partir da assinatura deste acordo.

OUTRAS NORMAS DE PESSOAL 

CLÁUSULA NONA - POLITICA DE RECURSOS HUMANOS E SOCIAIS 

A Cetrel Lumina implantará a tabela de valores de funções e salários conforme Anexo I

CLÁUSULA DÉCIMA - PROGRAMA DE PRODUTIVIDADE 

A Cetrel Lumina implantará programa de produtividade conforme Anexo II.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PLANO ODONTOLÓGICO 

A Cetrel Lumina disponibilizará plano odontológico extensivo aos dependentes diretos sendo custeado

pelo integrante um valor mensal a título de mensalidade o desconto será realizado através da folha de
pagamento.



JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS 
DURAÇÃO E HORÁRIO 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - JORNADA DE TRABALHO 

A jornada de trabalho dos integrantes da Cetrel Lumina será de 44 (quarenta e quatro) horas semanais.

PRORROGAÇÃO/REDUÇÃO DE JORNADA 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - HORAS EXTRAS 

A CETREL-LUMINA envidará esforços no sentido de evitar a realização de horas extras. Em casos
necessários, as horas extras que ultrapassarem a carga de trabalho, serão remuneradas conforme CLT,
ou através de banco de horas.

FÉRIAS E LICENÇAS 
LICENÇA REMUNERADA 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CONCURSO DE VESTIBULAR 

A Cetrel Lumina concorda em liberar, durante o período de realização de provas, sem prejuízos da
remuneração, integrantes que prestarem concurso vestibular, desde que seja apresentado à Cetrel
Lumina comprovante de comparecimento emitido pela instituição realizadora do concurso.

Parágrafo Único – A liberação de que trata o caput deste item, fica limitado a dois concursos vestibular
por ano.

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR 
OUTRAS NORMAS DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E DOENÇAS PROFISSIONAIS 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Medicina e Segurança do Trabalho

A Cetrel Lumina compromete-se a dar continuidade à adoção de medidas de proteção coletiva que
minimize os riscos aos seus integrantes e meio ambiente.

A Cetrel Lumina compromete-se em realizar ações educativas sobre saúde, trabalho e meio ambiente,
esclarecendo a seus integrantes com relação aos seus direitos e deveres em saúde, segurança e meio
ambiente.

OUTRAS NORMAS DE PROTEÇÃO AO ACIDENTADO OU DOENTE 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - COMUNICAÇÃO 

Apenas nos casos de acidentes fatais e conforme diretrizes do Cliente a Cetrel Lumina se compromete a
assegurar, sempre que solicitado pelo sindicato, a participação de membros indicados pelo sindicato nas
comissões de investigação de acidentes de trabalho.

OSCAR HARTH HELENO 
DIRETOR 

CETREL - LUMINA TECNOLOGIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA 



CETREL - LUMINA TECNOLOGIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA 

JOSE MARIA DOS SANTOS 
PRESIDENTE 

SIND TRAB IND PURIF DIST AGUA SERV ESGOTO DO ESTADO MG 

ANEXOS
ANEXO I - POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS E SOCIAIS

ANEXO I

 

Acordo Coletivo CETREL LUMINA 2013-2014 negociado com o SINDÁGUA-MG

CLÁUSULA TERCEIRA – Política de Recursos Humanos e Sociais

 

Os pisos normativos a serem aplicados a partir de 1º. de Junho de 2013 terão os valores de funções e
salários conforme tabela a seguir:

FUNÇÕES SALÁRIO SAL/HORA

Ajudante de Serviços Gerais R$ 700,00 R$ 3,18

Balanceiro R$ 1.000,00 R$ 4,55

Almoxarife R$ 951,00 R$ 4,32

Assistente Administrativo R$ 1050,00 R$ 4,77

Auxiliar Administrativo R$ 951,00 R$ 4,32

Encarregado R$ 1.450,00 R$ 6,59

Operador de Empilhadeira R$ 1.000,00 R$ 4,55

Operador Motorista Veículo Pesado R$ 1.250,00 R$ 5,68

Motorista Veículo Leve R$ 900,00 R$ 4,09

Supervisor Ambiental R$ 3.000,00 R$ 13,64

Técnico Segurança Do Trabalho R$ 1.363,00 R$ 6,20

Técnico Meio Ambiente R$ 1.363,00 R$ 6,20

 

A empresa se compromete a realizar estudo para viabilização de um plano de cargos e salários.

ANEXO II - PROGRAMA DE PRODUTIVIDADE

 

Tipo:

ANEXO II

Nível:

Administração Contratual

ítulo: Programa de Produtividade Ordem de Serviço Nº: 2182375/2182385 Cliente: VALE S.A.

Identificação do Documento: TWM-GE-SQ-DO-PI-0001 Revisão Nº: 02 Página: 1 de 6

 
 
 
 
1.            OBJETIVO
 
Estabelecer os conceitos e critérios de participação no Programa de Produtividade (PP) da CETREL-
LUMINA junto ao contrato firmado com VALE para prestação dos serviços de Coleta Seletiva e Gestão



LUMINA junto ao contrato firmado com VALE para prestação dos serviços de Coleta Seletiva e Gestão
das Centrais de Materiais Descartados (CMDs), a serem realizados nos Complexos e Unidades
Operacionais da DIFS e DIFL, no estado de Minas Gerais, de acordo com as disposições da lei 10.101
de 19.12.00, de modo que sejam reconhecidos e recompensados os esforços dos integrantes pela
consecução das metas com base nos resultados efetivamente alcançados pela Empresa.
 
2.            PERÍODO DE APURAÇÃO
 
O período de apuração será Anual, com previsão de início a partir de 1º de Junho de 2013 e
encerramento 01 Junho 2014, sendo previsto o pagamento do prêmio, semestralmente para aqueles que
façam jus, em Dezembro de 2013 e Julho 2014. A continuidade/extensão do Programa será conforme
definido no item 3) do presente documento.
 
3.            PERÍODO EXPERIMENTAL/VIGÊNCIA
 
O presente programa não gerará qualquer tipo de direito adquirido, cabendo exclusivamente a CETREL-
LUMINA sua perpetuidade/continuidade/aprimoramento, a qualquer tempo, conforme sua conveniência
e/ou capacidade financeira do Contrato em questão.
 
4.            RESPONSABILIDADES
 
A aplicação do Programa de Produtividade é de responsabilidade da Diretoria, Gerente Administrativo
Financeiro e Coordenadores, competindo-lhes a sua divulgação, promovendo o comprometimento de
todos os integrantes das respectivas áreas, bem como a orientação para seu cumprimento.
 
A consolidação, manutenção dos respectivos registros e divulgação dos resultados do programa são de
responsabilidade da Gerência Administrativa e Financeira juntamente com apoio dos Coordenadores.
 
5.            PARTICIPANTES
 
Participarão do Programa de Produtividade, todos os integrantes da CETREL-LUMINA participantes do
contrato mencionado no item do presente documento, observando-se os seguintes critérios:
 
5.1          ADMISSÕES
 
Aqueles que forem admitidos a partir de 01/06/2013 à 31/12/2013, o pagamento será proporcional pró-
rata ao tempo de serviço da empresa.
 
5.2          AFASTADOS
 
Integrantes afastados por mais de 15 dias no período de apuração das metas, terão direito ao
recebimento das metas alcançadas de forma pró-rata de acordo com o período trabalhado. Portanto, os
integrantes que ficarem afastados durante todo o período de apuração, não receberão o prêmio.
 
 
5.3          ESTAGIÁRIOS / TEMPORÁRIOS
 
Estagiários e temporários não participarão do Programa de Produtividade, não havendo, portanto,

remuneração.
 
5.4          DEMITIDOS
 
Os integrantes demitidos não participarão Programa de Produtividade, não havendo, portanto,
remuneração.
 
5.5          CONDIÇÕES GERAIS
 
Perderão o direito ao recebimento das metas alcançadas os integrantes que obtiverem 1 (uma)
advertência durante o período de apuração. Também, perderão direito ao prêmio os integrantes que



estejam diretamente envolvidos em acidente com afastamento, neste caso, será alcançado o seu líder
imediato.
 
6.            PRÊMIO
 
O teto ou valor do máximo do prêmio corresponderá a 50% do salário base de cada integrante conforme
sua função/cargo. Assim, o Valor total da remuneração de todos os participantes não poderá ultrapassar
a 50% da massa salarial mensal, caso este valor seja ultrapassado será aplicado uma regra pró-rata
para a distribuição.
 
7.            CONCEITOS E PRINCÍPIOS BÁSICOS
 
·         O direito de cada um dos integrantes da empresa de participar do Programa de Produtividade é em

função da qualidade e da produtividade do seu trabalho.
 
·         A participação no programa estimula o aumento da produtividade de cada um e de todos, levando,

consequentemente a incrementar a qualidade dos serviços ofertados pela CETREL-LUMINA a
VALE. Ao mesmo tempo, promove o alto desenvolvimento de cada um dos integrantes, pelas
responsabilidades assumidas e riquezas partilhadas.

 
·         Os valores recebidos como Participação na Produtividade, são desvinculados da remuneração do

trabalho. Assim:
 
a)    Não se incorporam ao salário para qualquer efeito;
b)    Não se constituem, portanto, base de incidência de qualquer encargo social, trabalhista ou

previdenciário, nem para o integrante nem para a empresa;
c)    Não substituem nem complementam a remuneração devida a qualquer integrante;
d)    Não se aplicam sobre eles o princípio da habitualidade, e
e)    Tem o Imposto de Renda do integrante apurado na fonte em separado dos demais rendimentos

recebidos no mês.
 

8.            CRITÉRIOS PARA ESTABELECIMENTO DAS METAS INDIVIDUAIS, GERAIS E POR
SERVIÇOS

 
O ANEXO I é parte integrante deste documento e demonstra o Quadro de Objetivos e Metas com a
respectiva pontuação a ser obtida para cada item do Programa de Produtividade.
 
Os itens de avaliação do Programa de Produtividade são apresentados na tabela a seguir:
 

ITEM INDICADOR PESO

1 Absenteísmo 50%

2
Segurança: Acidentes de Trabalho sem afastamento

e acidentes materiais
40%

3 Zelo com os equipamentos sob sua responsabilidade 5%

4 Avaliação semestral 5%

 
O cálculo do prêmio se dará pela simples multiplicação dos pontos a serem obtidas, conforme critério
apresentado no ANEXO I, pelo respectivo peso do indicador, conforme fórmula a seguir.
 

Valor do Prêmio = (Item 1 x 50% + Item 2 x 40% + Item 3 x 5% + Item 3 x 5%) x 50% do Salário do
Integrante

 
9.            ACOMPANHAMENTO DAS METAS

 
Tendo como objetivo permitir o acompanhamento da evolução das metas de cada área, os resultados
serão divulgados periodicamente a todos os integrantes, por intermédio dos lideres de cada área.



serão divulgados periodicamente a todos os integrantes, por intermédio dos lideres de cada área.
 

10.         PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO
 
Determina-se que após a apuração das metas e resultados obtidos por cada área, o pagamento do prêmio
se dará em 15 de Dezembro de 2013 e 15 de Julho 2014. O salário base para o pagamento do Programa
de Produtividade será aquele vigente 30/11/2013.
 

11.         ATRIBUIÇÕES DA CETREL-LUMINA
 
A CETREL-LUMINA, participará da implementação, divulgação e apoio, bem como atender a eventuais
convocações para discussão de aspectos fundamentais e relevantes, durante o período de vigência e
pagamento do programa.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO I - OBJETIVOS E METAS
 

DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS
NOTAS

MÁXIMAS

Absenteísmo:

·         Nenhuma falta ao trabalho = 1,00

·         Uma única falta = 0,75

·         2 faltas = 0,50

·         3 faltas = 0,25

·         4 faltas ou mais = não dará direito a pontos.
 
Observações:
 
Para efeito desta cláusula, não serão consideradas as faltas ao serviço por:
 

a) Licença maternidade

b) Até 02(dois) dias consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge,
ascendente ou descendente, irmão ou dependente declarado em carteira
profissional.
c) Até 03(três) dias consecutivos, em virtude de casamento.
d) 01 (um) dias, em cada doze meses de trabalho, em razão de doação
voluntária de sangue, mediante comprovação.
e) Até 02 (dois) dias para alistamento eleitoral
f) Ausência decorrente de acidente do trabalho.
g) Falha no sistema de transporte da Cetrel Lumina, devidamente
comprovada.
h) Motivo de doença contagiosa, devidamente comprovada.
i) Motivo de licença paternidade.
j) Licença vestibular.
k) Acompanhamento de filhos a instituições de saúde, desde que
devidamente comprovado.

 

1,00



 
Serão consideradas as faltas relacionadas a motivos particulares.
Acidentes de Trabalho:
 

·         Zero de Acidentes de trabalho = 1,00

·         Acidente Material = 0,02

·         Acidente de trabalho sem afastamento = 0,01
 
 

1,00

Zelo com os equipamentos sob sua responsabilidade:
 
·         Sem avarias ou desgaste natural por uso = 1,00

·         Pequena Avaria = 0,50

·         Média Avaria = 0,20

·         Grande Avaria = não dará direito a pontos
 
Observação:
 
Para os integrantes que não possuem equipamento/materiais sob sua
responsabilidade direta este item não se aplica e sua pontuação é 1,00.

1,00

Avaliação Semestral:
 
O líder imediato do integrante fará uma avaliação considerando a seguintes
 
·         Muito bom = 1,0

·         Bom = 0,8

·         A melhorar = 0,4
 

1,00

 
Os critérios para dar a pontuação no item Zelo com os equipamentos sob sua responsabilidade
obedecerão aos seguintes critérios:
 
Sem avarias ou desgaste natural por uso: Caso o integrante tenha zelo pelo equipamento sob sua
responsabilidade não implicando na necessidade de trocas de peças e ou manutenções;
 
Pequena Avaria: Serão consideradas pequenas avarias quando o prejuízo causado a empresa pelo
integrante seja inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais);
 
Média Avaria: Serão consideradas médias avarias quando o prejuízo causado a empresa pelo integrante
seja superior a R$ 500,00 (quinhentos reais) e inferior a R$ 1.000,00 (hum mil reais);

 
Grande Avaria: Serão consideradas grandes avarias quando o prejuízo causado a empresa pelo
integrante seja superior a R$ 1.000,00 (hum mil reais);
 
IMPORTANTE: Quando ficar devidamente comprovado que o integrante não deu causa ao prejuízo, o
mesmo será abonado.
 
Os critérios para dar a pontuação no item avaliação semestral, obedecerão aos seguintes critérios:
 
Muito bom: Caso o integrante tenha cumprido com todos os objetivos definidos para desempenho de
suas funções;
 
Bom: Caso o integrante tenha cumprido com a maioria dos objetivos definidos para desempenho de suas
funções;
 
A melhorar: Integrante que não tenha cumprido com os objetivos definidos para desempenho de suas
funções.
 



 
IMPORTANTE: Não se trata de atribuir uma nota ao integrante, mas de dar uma participação econômica
para aqueles que se destacarem.
 
Exemplos:
 
Exemplo 1:
 
Um Motorista A foi exemplar no desempenho de sua função, não se envolveu em qualquer acidente de
trabalho, não teve faltas nos trabalhos e zelou pelo seu equipamento e foi bem avaliado pelo seu líder
imediato. Conforme os critérios estabelecidos o integrante obteve a seguinte pontuação:
 
·         Absenteísmo: 1,00

·         Acidentes de Trabalho: 1,00

·         Zelo com os equipamentos sob sua responsabilidade: 1,00

·         Avaliação Semestral: 1,00
 

 
Seu prêmio será calculado da seguinte forma:
 
Valor do Prêmio = (1,00 x 50% + 1,00 x 50% + 1,00 x 5% + 1,00 x 5%) x 50% do Salário base do Integrante =
1,00 x 50% do Salário base do Integrante
 
Neste caso o motorista obteve pontuação máxima de 1,00 e fará jus ao prêmio integral.

 
Exemplo 2:
 
Um Motorista B se envolveu em um acidente de trabalho com perdas materiais, faltou 2 dias de trabalho,
provocou um prejuízo ao seu equipamento de média avaria e foi avaliado pelo seu líder imediato com
oportunidades de melhorias. Conforme os critérios estabelecidos o integrante obteve a seguinte
pontuação:
 
·         Absenteísmo: 0,60

·         Acidentes de Trabalho: 0,02

·         Zelo com os equipamentos sob sua responsabilidade: 0,20

·         Avaliação Semestral: 0,40
 
Seu prêmio será calculado da seguinte forma:
 

Valor do Prêmio = (0,60 x 50% + 0,02 x 40% + 0,20 x 5% + 0,40 x 5%) x 50% do Salário base do Integrante =
0,25 x 50% do Salário base do Integrante

 
Neste caso o motorista obteve pontuação de 0,34 e fará jus a apenas 34% do prêmio integral.

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


