
  
 

 DA #11489852 v13 

ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 
 
Pelo presente instrumento, de um lado, PETROM PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS 
LTDA., estabelecida na Praça Quinze de Novembro, nº 20 – Sala 502, Centro, Rio de 
Janeiro-RJ, CEP 20010-010, inscrita no CNPJ nº. 32.137.521/0001-81, por seu 
representante legal infra-assinado doravante denominada simplesmente EMPRESA, e, 
de outro lado, representando os empregados, o SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS 
EMPRESAS PRÓPRIAS E CONTRATADAS NA INDÚSTRIA E NO TRANSPORTE DE 
PETRÓLEO, GÁS, MATÉRIAS-PRIMAS, DERIVADOS, PETROQUÍMICA E AFINS, ENERGIAS 
DE BIOMASSAS E OUTRAS RENOVÁVEIS E COMBUSTÍVEIS ALTERNATIVOS NO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO, inscrito no CNPJ sob nº 33.652.355.0001/14, com sede na Avenida 
Passos, nº 34 – Centro, Rio de Janeiro-RJ, CEP 20051-040, neste ato representado por 
sua diretoria colegiada infra-assinado, doravante denominado “SINDICATO”, celebram 
o presente Acordo Coletivo de Trabalho, com fulcro nos artigos 7º, inciso XXVI, e 8º, 
inciso VI, da Constituição Federal de 1988, bem como no disposto nos artigos 611 e 
seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho, conforme as cláusulas abaixo, que, 
reciprocamente, estabelecem, aceitam e outorgam. 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – VIGÊNCIA E DATA-BASE 
 
As partes fixam a vigência do presente Acordo Coletivo de trabalho no período de 24 de 
dezembro de 2020 a 24 de dezembro de 2022 e a data-base da categoria em 1º de 
setembro. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – PISO SALARIAL 
 
As partes fixam piso salarial de acordo com a lei estadual do Rio de Janeiro 8315, de 19 
de março de 2019, até a sanção de nova lei.  
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – ABRANGÊNCIA 
 
O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) 
acordante(s), abrangerá a(s) categoria(s) Profissional dos Trabalhadores na Indústria da 

Destilação e Refinação do Petróleo plano da CNTI, com abrangência territorial no Estado do 
Rio de Janeiro-RJ, exceto nos municípios abrangidos pelo Norte Fluminense e por Duque 
de Caxias. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – BENEFICIÁRIOS 
 
São beneficiários do presente Acordo Coletivo de Trabalho todos os EMPREGADOS 
atuais da EMPRESA registrados no estabelecimento do Rio de Janeiro e aqueles que 
vierem a ser admitidos no referido estabelecimento. 
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Parágrafo primeiro: Os EMPREGADOS que, eventualmente, estejam enquadrados em 
uma das exceções previstas no artigo 62 da CLT, em razão da natureza do cargo ocupado 
ou atividade exercida, não farão jus às condições de trabalho dispostas nas cláusulas 4ª, 
5ª e 6ª deste Acordo. 
 
Parágrafo segundo: Fica expressamente reconhecida pelos EMPREGADOS a 
representatividade sindical do Sindicato dos Trabalhadores das Empresas Próprias e 
Contratadas na Indústria e no Transporte de Petróleo, Gás, Matérias-Primas, Derivados, 
Petroquímica e Afins, Energias de Biomassas e outras Renováveis e Combustíveis 
Alternativos no Estado do Rio de Janeiro a partir de 24.12.2020.  
 
 
CLÁUSULA QUINTA - JORNADA DE TRABALHO  
 
A jornada de trabalho dos EMPREGADOS abrangidos por este Acordo será de 40 
(quarenta) horas semanais, distribuídas de segunda a sexta-feira, com 1 (uma) hora 
diária para repouso e alimentação não computável na jornada. O horário de início e 
término da jornada de trabalho será estabelecido diretamente com cada EMPREGADO. 
 
Parágrafo único: Fica acordado entre as partes que a EMPRESA poderá alterar a jornada 
de trabalho do EMPREGADO aqui estabelecida consoante a necessidade dos serviços, 
sendo que eventual alteração será formalizada diretamente por meio de Aditivo ao 
Contrato de Trabalho do EMPREGADO, sendo válida para todos os efeitos. Os intervalos 
para refeição e repouso também serão fixados pela EMPREGADORA e por esta poderão 
ser livremente alterados, respeitando a legislação vigente. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA – HORAS EXTRAS 
 
As horas extraordinárias prestadas em dia normal de trabalho serão pagas com 
acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da hora normal do EMPREGADO. 
 
Parágrafo primeiro: As horas extras prestadas durante o Descanso Semanal 
Remunerado (DSR), dias já compensados ou feriados serão pagas com acréscimo de 
100% (cento por cento) sobre o valor da hora normal EMPREGADO, exceto se a 
EMPRESA conceder folga proporcional compensatória ao EMPREGADO. 
 
Parágrafo segundo: As horas extras, efetivamente trabalhadas deverão ser registradas 
no mesmo cartão de ponto das horas normais. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – ADICIONAL NOTURNO 
 
O trabalho executado no período noturno – entendido como aquele prestado entre as 
22h00 e as 5h00 - será remunerado com o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o 
valor da hora normal do EMPREGADO e será pago sob o título de adicional noturno. 
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CLÁUSULA OITAVA – VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO 
 
A EMPRESA concederá aos EMPREGADOS vale-alimentação e/ou refeição no valor total 
e único de R$ 693,00 (seiscentos e noventa e três reais) por mês trabalhado. Nos casos 
de admissão do EMPREGADO no curso do mês, o valor será devido proporcionalmente 
aos dias trabalhados.  
 
Parágrafo primeiro: O EMPREGADO poderá optar por receber 100% (cem por cento) do 
benefício no cartão de vale-alimentação ou vale-refeição ou, ainda, optar por receber 
50% (cinquenta por cento) do valor do benefício em cada cartão.  
 
Parágrafo segundo: O EMPREGADO deverá manifestar expressamente à EMPRESA a 
sua opção em relação ao disposto no parágrafo primeiro acima, sendo que qualquer 
alteração na opção escolhida pelo EMPREGADO somente será possível a cada período 
de 03 (três) meses, aqui definido como os meses de março, junho, setembro e 
dezembro. O EMPREGADO que desejar alterar a opção escolhida deverá apesentar 
solicitação expressa à EMPRESA até o dia 15 (quinze) do mês que antecede ao da 
próxima alteração do benefício.  
 
Parágrafo terceiro: O EMPREGADO participará mensalmente do custeio do benefício, 
em valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor total mensal do benefício. 
 
Parágrafo quarto: O EMPREGADO, desde já, autoriza a EMPRESA a descontar 
mensalmente de seu salário e/ou verbas rescisórias o valor equivalente à sua 
participação no custeio do benefício.  
 
Parágrafo quinto: O vale-refeição ou vale-alimentação previsto nesta cláusula será 
concedido, de forma antecipada e com periodicidade mensal, no dia 1 (um) de cada mês. 
 
Parágrafo sexto: O vale-refeição ou vale-alimentação não será devido nos períodos de 
gozo de férias dos EMPREGADOS. 
 
Parágrafo sétimo: Fica acordado entre as partes que durante a vigência deste Acordo, a 
EMPRESA concederá o benefício de que trata esta cláusula a todos os EMPREGADOS 
que estiverem afastados de suas atividades por motivo de doença (comum ou 
acidentária), acidente do trabalho ou, ainda, que estiverem com o contrato de trabalho 
interrompido por motivo de licença-maternidade ou paternidade.   
 
Parágrafo quinto: O vale-refeição ou vale-alimentação não integrará a remuneração dos 
EMPREGADOS para qualquer efeito, nos termos do artigo 457, §2º, da CLT.  
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CLÁUSULA NONA –TRANSPORTE 
 
A EMPRESA fornecerá vales-transportes necessários ao deslocamento de seus 
EMPREGADOS no trajeto residência-trabalho e trabalho-residência. O vale transporte 
será fornecido a todos os EMPREGADOS que comprovadamente justifiquem a sua 
necessidade. 
 
Parágrafo primeiro: Os EMPREGADOS que optarem pelo fornecimento do vale-
transporte desde já autorizam a EMPRESA a descontar até 6% (seis por cento) de seus 
salários-base referente à sua participação no custeio do benefício. 
 
Parágrafo segundo: Os EMPREGADOS se obrigam a informar por escrito à EMPRESA, 
sempre que solicitados ou em caso de alteração de endereço, os meios de transporte 
necessários ao seu deslocamento no trajeto residência-trabalho e vice-e-versa, os quais 
serão considerados para cálculo e pagamento do benefício de que trata esta cláusula. 
  
Parágrafo terceiro: As partes reconhecem que a utilização indevida do vale-transporte 
ou, ainda, a apresentação de informação incorreta e/ou falsa sujeitará os EMPREGADOS 
à aplicação das medidas disciplinares cabíveis pela EMPRESA. 
 
Parágrafo quarto: Em razão da natureza assistencial do benefício ora previsto, as partes 
reconhecem que o benefício possui natureza indenizatória e, portanto, não integrará a 
remuneração dos EMPREGADOS para qualquer fim. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – CONVÊNIO MÉDICO 
 
Durante a vigência deste Acordo, fica assegurada aos EMPREGADOS ativos a 
participação em plano de assistência médica oferecido pela EMPRESA, visando ao 
atendimento médico-hospitalar e ambulatorial, extensível aos seus dependentes legais, 
sendo estes considerados (i) cônjuge e (ii) o(s) filho(s) de até 21 (vinte e um) anos de 
idade ou, então, filho(s) de até 24 (vinte e quatro) anos de idade quando 
comprovadamente matriculado e cursando ensino superior.  
 
Parágrafo primeiro: O plano de saúde será oferecido sem qualquer custo de 
mensalidade e/ou coparticipação aos EMPREGADOS e seus dependentes.  
 
Parágrafo segundo: Em caso de separação de EMPREGADO e seu cônjuge, a concessão 
do plano de saúde ao cônjuge dependerá das regras do plano de saúde e da legislação 
em vigor. Caso não exista qualquer obrigação legal ou contratual para a continuidade da 
concessão do plano de saúde nessa situação, a empresa poderá deixar de conceder o 
plano ao cônjuge do EMPREGADO. 
 
Parágrafo terceiro: As partes reconhecem que, em decorrência da natureza assistencial, 
o benefício de que trata esta cláusula não integrará a remuneração do EMPREGADO 
para qualquer efeito trabalhista ou previdenciário, possuindo natureza totalmente 
indenizatória.  
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – CONVÊNIO ODONTOLÓGICO 
 
Durante a vigência deste Acordo, a EMPRESA disponibilizará a seus EMPREGADOS plano 
odontológico, o qual deverá ser custeado integralmente pelo EMPREGADO, que desde 
já autoriza a EMPRESA a efetuar o desconto do benefício de seu salário mensal e/ou 
verbas rescisórias, caso opte pela concessão do referido benefício. 
 
Parágrafo único: As partes reconhecem que a concessão aqui prevista não compreende 
vantagem econômica ao EMPREGADO e, portanto, não integrará a sua remuneração 
para qualquer efeito trabalhista ou previdenciário, possuindo natureza totalmente 
indenizatória. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – PAGAMENTO DO SALÁRIO MENSAL E 
ADIANTAMENTO SALARIAL 
 
O pagamento do salário mensal devido ao EMPREGADO será efetuado no 1º (primeiro) 
dia útil do mês seguinte ao da prestação dos serviços.  
 
A EMPRESA concederá a seus EMPREGADOS adiantamento salarial equivalente a 40% 
(quarenta por cento) do salário nominal que lhes seria devido, a ser efetuado no dia 15 
(quinze) de cada mês. 
 
Parágrafo único – Quando o dia do pagamento do adiantamento coincidir com sábado, 
domingos ou feriados, o pagamento será antecipado para o dia útil imediatamente 
anterior. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO  
 
Ficam autorizados pelos EMPREGADOS, além dos descontos legalmente previstos e dos 
decorrentes de ordem judicial, aqueles relativos a empréstimos pessoais, contribuições 
a associações de EMPREGADOS e outros benefícios concedidos, bem como aqueles 
decorrentes de danos causados por culpa (negligência, imperícia ou imprudência) e dolo 
pelos EMPREGADOS à EMPRESA. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO  
 
A EMPRESA disponibilizará mensalmente, por meio eletrônico, os demonstrativos de 
pagamentos aos EMPREGADOS, discriminando a natureza dos valores e importâncias 
pagas, os descontos efetuados e o total do mês recolhido à conta vinculada do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), especificando-se também o número de horas 
extraordinárias trabalhadas e adicionais pagos no respectivo mês.  
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – SEGURO DE VIDA E ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA 
 
Os EMPREGADOS serão elegíveis à cobertura de seguro de vida em grupo contra 
acidentes pessoais (somente aplicável a casos de morte e invalidez), no valor de R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais), custeados integralmente pela EMPRESA.  
 
Parágrafo único: A EMPRESA assegurará assistência funerária em case de morte natural 
ou acidente de trabalho de seus EMPREGADO, no valor de até R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais) a ser pago diretamente pela empresa administradora do benefício aos 
dependentes do EMPREGADO. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – UNIFORME E EPIs 
 
Quando indispensável à prestação de serviços ou quando exigido pela EMPRESA, esta 
fornecerá aos seus EMPREGADOS, gratuitamente, Equipamentos de Proteção Individual 
(EPI) adequado  ao  risco  e em perfeito estado de conservação e funcionamento, 
devendo os EMPREGADOS utilizá-los durante toda a sua jornada de trabalho, sob pena 
de aplicação de medidas disciplinares previstas em lei.  
 
Parágrafo primeiro: Quando a EMPRESA exigir a utilização de uniformes e calçados 
especiais necessários à realização dos serviços, estes serão fornecidos gratuitamente 
sem qualquer ônus aos EMPREGADOS. 
 
Parágrafo segundo: A EMPRESA fornecerá treinamento ao EMPREGADO quanto ao uso 
adequado dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) necessários ao exercício de 
suas atividades, bem como lhe dará conhecimento dos programas de prevenção 
desenvolvidos na própria EMPRESA.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PREVALÊNCIA DESTE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 
SOBRE OUTROS INSTRUMENTOS COLETIVOS 
 
As condições previstas neste Acordo prevalecerão sobre quaisquer convenções coletivas 
de trabalho ou sentenças normativas proferidas no âmbito de representação das Partes. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - CONCILIAÇÃO DE DIVERGÊNCIAS 
 
Em caso de qualquer conflito ou controvérsia, as partes deverão, inicialmente, buscar a 
negociação amigável, não medindo esforços no sentido de superá-las. Caso as partes 
não cheguem a um consenso, será competente a Justiça do Trabalho para dirimir 
quaisquer divergências. 
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA - PRORROGAÇÃO, REVISÃO E DENÚNCIA 
 
O processo de prorrogação, revisão, renúncia ou revogação total ou parcial do presente 
Acordo ficará subordinado às normas estabelecidas pelo artigo 615 da CLT. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA – MULTA POR DESCUMPRIMENTO 
 
Acordam as partes que em caso de descumprimento das obrigações previstas no 
presente Acordo, a parte inadimplente ficará sujeita ao pagamento de multa de 1% (um 
por cento) do piso salarial mínimo da categoria, vigente à época do evento, por infração, 
revertendo em favor da parte prejudicada a multa ora pactuada.  
 

 
E, por estarem assim justas e acordadas e para que possa produzir os seus legais efeitos, 
assinam as partes o presente Acordo Coletivo de Trabalho em 3 (três) vias de igual teor 
e forma, devendo ser promovido o depósito de uma das vias Ministério da Economia. 
 
 

Rio de Janeiro 20 de abril de 2021. 
 

 
PETROM PRODUÇÃO DE PETRÓLEO & GÁS LTDA. 

 
 
             ______________________________                  ___________________________ 

Renato Henriques Vieira Tocantins  Marcio Valeiro Sant’anna 
Diretor de Operação    Diretor Superintendente 
CPF: 799.430.477-04    CPF: 081.284.708-33 

 
 
 

SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS EMPRESAS PRÓPRIAS E CONTRATADAS NA 
INDÚSTRIA E NO TRANSPORTE DE PETRÓLEO, GÁS, MATÉRIAS-PRIMAS, DERIVADOS, 

PETROQUÍMICA E AFINS, ENERGIAS DE BIOMASSAS E OUTRAS RENOVÁVEIS E COMBUSTÍVEIS 
ALTERNATIVOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 
 
 

________________________     _____________________ 
Antonio dos Reis Furtado     Ivan Luiz de Andrade 
Direção colegiada      Direção colegiada 
CPF nº 269.170.417-34      CPF nº 332.293.177-34 
 

 
________________________     _____________________ 
Brayer Grudka Lira      Claiton Coffy 
Direção colegiada      Direção colegiada 

CPF nº 034.578.434-06      CPF nº 307.989.140-68 
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Concluído Segurança verificada 29/04/2021 22:34:35

Eventos de pagamento Status Carimbo de data/hora
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ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE  

From time to time, (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain 

written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you 

such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the 

information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically 

to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please 

confirm your agreement by selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and 

signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system. 

 

Getting paper copies  

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available 

electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send 

to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you 

elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time 

(usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to 

send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a 

$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the 

procedure described below. 

 

Withdrawing your consent  

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time 

change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures 

only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and 

disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures 

electronically is described below. 

 

Consequences of changing your mind  

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the 

speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to 

you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, 

and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such 

paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to 

receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents 

from us. 

 

All notices and disclosures will be sent to you electronically  
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Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide 

electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, 

authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made 

available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you 

inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required 

notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given 

us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through 

the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as 

described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the 

consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures 

electronically from us. 

 

How to contact :  

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, 

to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to 

receive notices and disclosures electronically as follows: 

 

To advise of your new email address  

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures 

electronically to you, you must send an email message to us at  and in the body of such request 

you must state: your previous email address, your new email address.    

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your 

account preferences.  

 

To request paper copies from  

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided 

by us to you electronically, you must send us an email to  and in the body of such request you 

must state your email address, full name, mailing address, and telephone number.  

 

To withdraw your consent with  

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic 

format you may: 

i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, 

select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may; 



ii. send us an email to  and in the body of such request you must state your email, full name, 

mailing address, and telephone number. .  . 

 

Required hardware and software  

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The 

current system requirements are found here: https://support.docusign.com/guides/signer-guide-

signing-system-requirements.  

 

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically  

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to 

other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have 

read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for 

your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address 

where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, 

if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described 

herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before 

clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system. 

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm 

that: 

 You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and 

 You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send 

this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future 

reference and access; and 

 Until or unless you notify  as described above, you consent to receive exclusively through 

electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other 

documents that are required to be provided or made available to you by  during the course 

of your relationship with . 

https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements
https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements

		2021-05-18T12:54:13-0700
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com




