
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO  

COM PROPÓSITO ESPECÍFICO 

 

 

Entre as partes, de um lado o  DAERP - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS 

DE RIBEIRÃO PRETO, inscrito no CNPJ sob o nº 56.022.858/0001-01, estabelecido a 

rua Amador Bueno, 22– CEP 14010-070, na cidade de Ribeirão Preto, estado de São 

Paulo, doravante designado DAERP, representado pelo seu Diretor Superintendente, Sr 

Afonso Reis Duarte e de outro o SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 

RIBEIRÃO PRETO, GUATAPARÁ E PRADÓPOLIS, inscrito no CNPJ sob o nº 

60.251.733/0001-20, estabelecido a rua Onze de Agosto, 361  - CEP 14085-030, na 

cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, doravante designado SINDICATO DOS 

SERVIDORES, neste ato representado pelo seu presidente, Sr Laerte Carlos Augusto, 

como resultado da Assembléia Geral Extraordinária especialmente convocada para 

apreciação deste acordo, foi celebrado o presente Acordo Coletivo de Trabalho com 

Propósito Específico, com as seguintes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 

Este Acordo Coletivo de Trabalho com Propósito Específico - dispõe sobre a negociação 

coletiva com a finalidade de estabelecer um novo regramento para condições específicas 

de trabalho, em decorrência de singularidades organizacionais e operacionais do DAERP 

e da vontade dos seus servidores que trabalham no sistema de operação de bombas e 

reservatório.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA: 

As partes signatárias do Acordo Coletivo de Trabalho com Propósito Específico instituem, 

a partir desta data, aos servidores que trabalham no sistema de operação de bombas e 

reservatórios, o turno de trabalho em Regime de Revezamento de 12 (doze) horas de 

trabalho por 36 (trinta e seis) horas de descanso.  

 

 



 

CLÁUSULA TERCEIRA: 

Para fins da CLÁUSULA SEGUNDA serão assegurados a todos os servidores 

beneficiários constantes do presente Acordo, o cumprimento de jornada de trabalho de 

40 (quarenta) horas semanais em turnos de trabalho de 12x36 horas, com uma hora de 

intervalo para refeição e descanso dentro da jornada, com folgas mensais, sendo no 

mínimo uma no dia de domingo. 

 

CLÁUSULA QUARTA: Toda e qualquer hora de trabalho que eventualmente extrapole a 

jornada pactuada, provocando trabalho durante as 36 (trinta e seis) horas destinadas ao 

descanso ou no intervalo intrajornada de 01 (uma) hora, deverá ser acrescida do 

percentual de 50% (cinquenta por cento) a partir da 8ª (oitava) hora trabalhada. 

  

PARÁGRAFO ÚNICO: Busca-se, na vigência do presente acordo, um modelo gerencial 

que não faça uso de horas extras. Entretanto, excepcionalmente, e apenas em caráter 

extraordinário e emergencial, fica consubstanciada a possibilidade de utilização desse 

recurso, por parte do DAERP, para a garantia da prestação de serviços inadiáveis. 

 

CLÁUSULA QUINTA: Os trabalhos realizados nos feriados serão remunerados mediante 

o pagamento das horas efetivamente trabalhadas com o adicional de 100% (cem por 

cento) sobre o valor da hora normal.   

 

CLÁUSULA SEXTA: São beneficiários do presente acordo, os servidores municipais do 

DAERP que trabalham no sistema de operação de bombas e reservatórios, constante da 

relação anexa, bem como os novos servidores que forem admitidos para a referida área 

de trabalho no decurso deste Acordo. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: Os servidores contemplados pelo presente Acordo Coletivo de 

Trabalho com Propósito Específico não terão prejuízo em suas remunerações e demais 

vantagens com a implantação do turno de trabalho de 12x36  horas.  

 



CLÁUSULA OITAVA: As divergências quanto a aplicação de qualquer cláusula do 

presente Acordo, serão sempre dirimidas com a presença do SINDICATO DOS 

SERVIDORES, ressalvados os interesses da administração nos termos do § 2º, art. 41, 

da Lei nº 2.515/12. 

 

CLÁUSULA NONA: O DAERP se obriga a elaborar e tornar público aos servidores 

beneficiários do presente Acordo, com 07 (sete) dias de antecedência, a escala de 

trabalho mensal, no qual mediante escala de revezamento, deverá consignar a aplicação 

do regramento consignado neste instrumento normativo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: O Acordo Coletivo de Trabalho com Propósito Específico deverá 

ser obrigatoriamente aprovado em Assembleia através de escrutínio secreto, assegurada 

a participação de no mínimo 75% (cinquenta por cento) dos servidores  abrangidos, pelo 

percentual de 50% (sessenta por cento) ou mais dos votos apurados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho 

com Propósito Específico será de até 03 (três anos), podendo as cláusulas serem 

renovadas a cada 02 (dois) anos, conforme a vontade das partes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O presente Acordo Coletivo de Trabalho com 

Propósito Específico é resultado do processo negocial entre as partes que, cumpridos 

todos os requisitos formais e pautado pelos princípios da boa-fé, da transparência e do 

respeito mútuo, busca a solução voluntária de conflitos nos locais de trabalho. O presente 

Acordo dá às partes o poder de dispor sobre a melhor forma de aplicação do direito à 

determinada realidade, maneira ágil, socialmente eficaz e juridicamente segura. Garante 

assim segurança jurídica aos entendimentos coletivos específicos entre SINDICATO 

DOS SERVIDORES e o DAERP e, dessa forma, atende a finalidade pública de contribuir 

para que a negociação coletiva de trabalho seja valorizada e adotada como instrumento 

mais moderno para a solução de conflitos pertinentes às relações de trabalho. Também é 

do interesse público que voluntariamente as partes estabeleçam acordos que elevem o 

padrão e a qualidade do serviço público municipal, atendendo assim as expectativas dos 



trabalhadores e as necessidades operacionais e organizacionais do DAERP face a 

situações únicas e específicas onde o turno de 12x36 é o que melhor contribui para o 

ambiente produtivo do DAERP.  

 

Por estarem as partes de pleno acordo, assinam o presente Acordo Coletivo de Trabalho 

com Propósito Específico, para que surta os efeitos de direito. 

 

   

     


