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TERMO ADITIVO A ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2020/2022 
 

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: RS001627/2021
DATA DE REGISTRO NO MTE: 26/05/2021
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR018421/2021
NÚMERO DO PROCESSO: 10264.103064/2021-57
DATA DO PROTOCOLO: 26/04/2021
 
 
 
NÚMERO DO PROCESSO DO ACORDO COLETIVO PRINCIPAL: 10264.109531/2020-71
DATA DE REGISTRO DO ACORDO COLETIVO PRINCIPAL: 03/12/2020

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.
SIND DOS TRAB EM EMP DE TELEC E OP MESAS TELEF EST RGS, CNPJ n. 89.623.375/0001-11, neste
ato representado(a) por seu ;
 
E 
 
SEREDE - SERVICOS DE REDE S.A. , CNPJ n. 08.596.854/0004-37, neste ato representado(a) por seu e
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
abril de 2020 a 31 de março de 2022 e a data-base da categoria em 01º de abril. 
 
 
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 em Empresas de Telecomunicações e
Operadores de Mesas Telefônicas, com abrangência territorial em RS. 

 
SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO 

PISO SALARIAL 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PISO SALARIAL 
 

A partir de 1º de março de 2021, fica estabelecido o piso salarial na empresa no valor de R$ 1.314,25 (hum
mil, trezentos e catorze reais e vinte e cinco centavos) para admissão de todo e qualquer empregado,
impondo-se a observância pela SEREDE S/A da Tabela nº I de pisos salariais para admissão nos cargos e
salários previstos na referida Tabela.

 

 
REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS 

 
CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE DE SALÁRIOS 
 

Em observância a cláusula primeira do Acordo Coletivo de Trabalho em vigor, a SEREDE S/A reajustará no
percentual de 2,50% (dois vírgula, cinquenta por cento), a partir de 1º de março de 2021 os salários de seus
empregados, inclusive Gestor de Área e Coordenador, excetuando as funções de Gerentes, Gerentes
Operacionais, Gerentes Gerais e Diretores.
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Parágrafo Único - A empresa adotará, a partir de 1º de março de 2021, a Tabela Nº I de pisos salariais, em
anexo, reajustada no percentual acima descrito e que é parte integrante do presente aditivo. Na hipótese de
criação de novo cargo que não conste na referida tabela, a empresa comunicará ao sindicato, a fim de que
as partes atualizem a tabela do presente instrumento.

 

 
 
CLÁUSULA QUINTA - REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS 
 

A Empresa corrigirá os valores do vale alimentação/refeição, para todos os empregados ativos na empresa,
no percentual de 3,31% (três virgula trinta e um por cento), a partir do dia 01 de janeiro/2021, sobre os
valores praticados em março/2020. O valor unitário do VAVR será de R$23,25.

Parágrafo Primeiro - A carga dos vales alimentação/refeição (VAVR) que será creditada no dia
01/março/21, ainda terá os valores anteriores e as diferenças dos meses de janeiro, fevereiro e março de
2021 serão creditadas até a próxima carga mensal no dia 01 de abril de 2021.

Parágrafo Segundo - A Empresa passará a fornecer o vale alimentação/refeição no primeiro dia útil de
cada mês a partir de fevereiro de 2021.

Parágrafo Terceiro - A Empresa reajustará no percentual de 2,69% (dois virgula sessenta e nove por
cento) os valores dos seguintes benefícios: auxílio-creche, auxílio-filho especial, auxílio-farmácia, a partir de
01 de janeiro de 2021, sobre os valores praticados em 31 de março de 2020.

Assim, nas datas acima indicadas, os benefícios previstos nesta cláusula, passarão aos seguintes valores:

Vale-alimentação Valor facial de R$ 23,25
Cesta-alimentação Valor Líquido R$ 69,77
Auxílio Filho Especial R$ 859,51
Auxílio-Farmácia Até o limite de R$ 680,23
Auxílio-creche R$ 161,23

 

Parágrafo Quarto - As cláusulas previstas no Acordo Coletivo de Trabalho relativas aos benefícios supra
indicadas permanecem inalteradas, restando alterado apenas os valores dos benefícios, em decorrência do
reajuste ora concedido, portanto, a Empresa deverá observar as condições previstas na cláusula e
parágrafos do ACT vigente sobre “Bônus refeição / Alimentação”.

 

 
OUTRAS NORMAS REFERENTES A SALÁRIOS, REAJUSTES, PAGAMENTOS E

CRITÉRIOS PARA CÁLCULO 
 
CLÁUSULA SEXTA - LOCAÇÃO DE VEÍCULO 
 

A Empresa reajustará a tabela de locação de veículos em 2,50% (dois virgula cinquenta por cento) a partir
de junho/2020.

Parágrafo Primeiro - O pagamento a ser realizado em 10/mar/21, referente ao mês de fevereiro/2021,
ainda preservará os valores anteriores e a partir do pagamento na data de 10/abr./21 acatará os novos
valores acrescido das diferenças referentes aos meses de junho/20 a fevereiro/21;

Parágrafo segundo - O contrato de locação que encerrar após a data de 28/fevereiro de 2021, ainda não
reajustado, terá direito a receber os valores dos meses de janeiro/21 a fevereiro/21 - conforme os meses
com contratos vigentes.
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TABELA DE LOCAÇÃO:

Faixa do Veículo Valor - R$
Faixa I - Leve até 3 anos de Fabricação: R$1.079,33
Faixa II - Leve mais de 3 anos e até 5 anos Fabricação: R$1.030,13
Faixa III - Leve com mais de 5 anos de Fabricação: R$1.002,45
Utilitário I - Picapes com capacidade de até 1.000 quilos R$1.130,58
Utilitário II - Picapes/Furgões com capacidade acima de 1.000 quilos R$1.312,00
Moto R$ 399,75

Obs.: Os Furgões se enquadram na categoria de utilitários II independente da capacidade de carga.

Parágrafo Terceiro – A cláusula do ACT vigente que trata da “Locação de Veículos” resta integralmente
ratificada pelas partes em todos os seus demais itens, restando alterado apenas as disposições
expressamente consignadas no presente aditivo.

 

 
 

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS 
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - CARGA EXTRA DE VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO 
 

A empresa creditará o valor referente a 25 (vinte e cinco) vales alimentação/refeição, como carga extra, a título de
abono compensatório, dividido em três parcelas, sendo a primeira no dia 10 de março/21, a segunda em 10/abril/21
e a terceira em 10/maio/21.

Parágrafo Primeiro - A carga extra de VAVR é devida aos empregados ativos na Empresa na data da assembleia
virtual, dia 25 de fevereiro de 2021.

Parágrafo Segundo – A Empresa deverá observar as condições previstas na cláusula e parágrafos do ACT vigente
que tratam do Bônus refeição / Alimentação, com exceção do desconto de 11% que não será praticado em relação a
Carga Extra de Vale Alimentação / Refeição.

Parágrafo Terceiro - O empregado desligado após a realização da assembleia, terá direito a receber o valor das
parcelas restantes.

Parágrafo Quarto – O abono contido nesta cláusula é único, na forma estabelecida no art. 457, § 2º da CLT, em
caráter emergencial, não tem natureza salarial, não podendo ser incorporado ao salário, e apenas na vigência do
presente Acordo.

 

 
 

RELAÇÕES DE TRABALHO – CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE
PESSOAL E ESTABILIDADES 

OUTRAS NORMAS REFERENTES A CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DO TRABALHO 
 
CLÁUSULA OITAVA - DO TELETRABALHO (HOME OFFICE) 
 

A Empresa poderá implantar o programa de Teletrabalho (Home Office), sendo observado os
termos do regulamento interno.

Parágrafo Primeiro - O programa será de adesão voluntária e facultativa para os cargos
elegíveis, cabendo ao empregado solicitar a qualquer tempo e à empresa a decisão pela
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aprovação ou não do requerimento.

Parágrafo Segundo - As regras e condições relativas ao programa, bem como aos
ferramentais necessários para o trabalho, serão acordadas por contrato de trabalho ou aditivo
ao contrato de trabalho, sendo aplicáveis as disposições do Capitulo 11-A da CLT.

Parágrafo Terceiro - Ocorrendo alteração na legislação que estabeleça condições
divergentes das disciplinadas acima, as partes se comprometem reavaliar as condições
estabelecidas.

 

 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO 

 
CLÁUSULA NONA - RATIFICAÇÃO DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2020/2022 
 

Ficam expressamente ratificadas todas as cláusulas constantes no Acordo Coletivo de Trabalho 2020/2022,
firmado pelas partes, não alteradas expressamente no presente Aditivo.

 

 
 

 
 

GILNEI PORTO AZAMBUJA 
PRESIDENTE 

SIND DOS TRAB EM EMP DE TELEC E OP MESAS TELEF EST RGS 
 
 
 

ALEXANDRE ABDALA MIRANDA 
DIRETOR 

SEREDE - SERVICOS DE REDE S.A. 
 
 
 

LUIZ HENRIQUE EUSTAQUIO DE MIRANDA 
DIRETOR 

SEREDE - SERVICOS DE REDE S.A. 
 

 
ANEXOS

ANEXO I - TABELA SALÁRIO
 

Anexo (PDF)

 
ANEXO II - ATA FECHAMENTO

 

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/MR018421_20212021_04_15T15_28_00.pdf
http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR018421_20212021_04_29T11_42_35.pdf

