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TEOR DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO  

PROPOSTO PELO GRUPO WORLEY AO SEESP 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

CONSIDERANDO que o Grupo Worley globalmente adquiriu a Linha de negócios 

Energy Chemical and Resourses do Grupo Jacobs (“ECR”) em 26/04/2019 e com isso, 

ambas as entidades legais brasileiras, WORLEY ENGENHARIA LTDA. e WORLEY DO 

BRASIL ENGENHARIA LTDA. passaram a pertencer integralmente ao Grupo Worley, 

partilhando das mesmas cotistas, pertencendo assim ao mesmo Grupo Econômico; 

 

CONSIDERANDO que há divergência entre os benefícios recebidos pelos empregados 

da Worley Engenharia Ltda. e os benefícios recebidos pelos empregados da Worley do 

Brasil Engenharia Ltda. (Anteriormente do grupo Jacobs); 

 

CONSIDERANDO que é intenção da empresa, dos trabalhadores e do Sindicato 

harmonizar esses benefícios, de forma que seja observado o princípio da isonomia, 

previsto no caput do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, mas sem que isso 

resulte em oneração excessiva ao empregador; 

 

CONSIDERANDO que para celebração do presente acordo coletivo de trabalho foram 

realizadas reivindicações e concessões mútuas, equilibradas e proporcionais, com o 

objetivo de harmonizar os benefícios e que é a intenção das partes, empresa, sindicato 

e trabalhadores, que sua aplicação seja considerada conglobadamente; 

 

As partes, de comum acordo e em regular consulta aos empregados, estabelecem as 

seguintes cláusulas e condições: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA - CATEGORIA ABRANGIDA 
 
1.1. A Categoria abrangida é composta por todos os Empregados representados pelo 
SINDICATO (SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DE SÃO PAULO - SEESP) 

que sejam empregados da empresa WORLEY ENGENHARIA LTDA. no âmbito da base 

territorial do Estado de São Paulo. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA  

 

2.1. As regras aqui definidas foram fruto da livre negociação entre a EMPRESA, 

o SINDICATO e os EMPREGADOS, sendo claras e objetivas, acessíveis a todos os 

participantes, facilitado o controle e acompanhamento por parte deles, sendo certo 

que o SINDICATO realizou assembleia geral extraordinária virtual, no dia 13/07/2020, 

conforme edital convocatório, ata de assembleia e respectiva lista de presença que 

acompanham o presente instrumento, em estrita observância ao estatuto social do 

Sindicato. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PLANO DE SAÚDE  

 

3.1. A empresa concederá plano de saúde a todos os empregados e seus dependentes, 

através do convênio médico Bradesco, que será dividido em duas categorias, 

estabelecidas de acordo com o cargo  desempenhado pelo empregado: 

 

Categoria Cargo 

plano TNQ2 Todos os empregados que 

exerçam função abaixo da 

gerência 

plano NP03 Empregados com função 

de gerência e acima  

 

3.2. O valor do benefício será custeado integralmente pela empresa acordante. 
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CLÁUSULA QUARTA – DO PLANO ODONTOLÓGICO  

 

4.1. A empresa concederá a todos os empregados e seus dependentes Plano 

Odontológico fornecido pela Bradesco, que será divido em três categorias, sendo a 

primeira custeada exclusivamente pela empresa, sem ônus ao empregado. As segunda 

e terceira categorias poderão ser escolhidas pelo empregado que deverá arcar com a 

diferença relativa ao custo da primeira opção: 

 

Tipo Valor mensal Custo ao empregado 

Plano Essencial R$ 8,87                 R$ 0,00 

Plano Essencial Top R$ 42,61 R$ 33,74 

Plano Premium Top R$ 51,95 R$ 43,08 

 

4.2. O custo previsto no item anterior se refere a cada empregado e cada dependente. 

 

4.3. A empresa fornecerá a todos seus empregados ficha descritiva da abrangência de 

cada uma das categorias de plano odontológico, sendo que o empregado poderá optar 

pela qual melhor lhe convém a qualquer tempo. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO SEGURO DE VIDA  

 

5.1. A empresa concederá seguro de vida, administrado pela Generalli, para todos os 

empregados da empresa, que deverão arcar com 50% do custo, que será descontado 

diretamente na folha de pagamento. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA INCORPORAÇÃO DO 14º SALÁRIO  

 

6.1. Os empregados da empresa WORLEY DO BRASIL ENGENHARIA LTDA., que 

recebiam o pagamento de 14º salário, terão o valor do benefício incorporado ao 

salário base pago pela empresa e o respectivo benefício será definitivamente 

suprimido. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DA INCORPORAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO  

 

7.1. Os empregados da empresa WORLEY DO BRASIL ENGENHARIA LTDA., que 

recebiam o benefício chamado “Vale Alimentação”, terão o valor do benefício 

incorporado ao salário base pago pela empresa e o respectivo benefício será 

definitivamente suprimido. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO AUXÍLIO ESTACIONAMENTO  

 

8.1. A empresa custeará integralmente as despesas com estacionamento dos gerentes 

e coordenadores e arcará com a metade do custo aos demais empregados. 

 

CLÁUSULA NONA – DO PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA  

 

9.1.  A empresa manterá plano de previdência privada opcional aos empregados que, 

caso venham a aderir, deverão suportar com a totalidade do custo.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO AUXÍLIO REFEIÇÃO  

 

10.1. A empresa fornecerá 22 (vinte e dois) vales-refeição por mês a cada empregado, 

no importe unitário de R$ 33,00 (trinta e três reais).  

 

10.2. O vale-refeição não será pago por ocasião das férias do empregado.  

 

10.3. O valor pago a título de vale refeição possui natureza 100% indenizatória. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DIVERGÊNCIAS  

 

11.1. As divergências decorrentes da aplicação do presente Acordo Coletivo deverão, 

inicialmente, ser dirimidas mediante entendimentos entre a EMPRESA e 
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o SINDICATO.  Persistindo o impasse, a questão poderá ser levada à apreciação da 

Justiça do Trabalho. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DIVULGAÇÃO  

 

12.1. A empresa se compromete a afixar em lugar visível a todos os empregados, cópia 

do presente acordo, com vistas a noticiar sua existência, bem como facilitar sua 

divulgação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -  VIGÊNCIA 

 

13.1. O presente ACORDO COLETIVO DE TRABALHO vigorará pelo prazo de 12 (doze) 

meses, de 1º de julho de 2020 até 30 de junho de 2021, ou vigorará até a assinatura de 

um novo ACORDO COLETIVO DE TRABALHO ou Sentença Normativa que vier substituí-

lo. 
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