
coNvEN9Ao COLETTVA DE TRABALHO 2OL9 /2O2O

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDOSTRIAS DA CONSTRUqAO E DO
MOBILIARIO DE SALTO, CNPJ no 56.650,526/0001-71, nestc ato representado por
seu Procurador-. Dr, EDU MONTEIRO IUNIOR - OAB/SP no 98.688.

e

SIND IND DE PRODUTOS DE CIMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO. CNP] n.
62,648"563 / O0O 1-48, nesle ato represerrtado (a ) por scu Presidente Executivo,
Sr(a). CARLOS ROBERTO PETRINI;

cetebranr a pres('nte CONVENqAo CoLETIVA DE TRABALHo, estipulando as
condiE6es de t"rabalho previstas nas cldusulas seguintes:

GLAUSULA PRIMEIRA - VIGCNcIA E DATA-BASE

As partes fixam a vr96ncia da presente ConvengSo Coletiva c{e Trabalho no periodo de
01o de margo de 2019 a 28 de fcvereiro de 202O e a data-base da categoria em 010
de ma rco.

CLAUSULA sEGUNDA - ABRANG€NCIA

A presente ConvengSo Coletiva de -[rabalho abrangerd a(s) categori.l(s) das
empresas enquadradas no Smbito da categoria econ6rnica - INDUSTRIAS
DE PRODUTOS DE CIMENTO - compreendidas no 30 Grupo e dos
trabalhadores no ambito do SINDICATO DOS TRABALHADoRES NAS
INDUSTRTAS DA CONSTRUCAO E DO MOSTLIARIo DE SALTO, com base

territorial no(s) municipio(s) cle: SALTO, r)o Estado de S5o Paulo, conforme
disposto no Art. 613, inciso III, da C.l-.T. - ConsolidaEdo das Leis do Trabalho.

PARAGRAFo 0nrco, Caso qualquer indistria representada pelo Sindicato Patronal,
signatdria dessa conveneSo coletiva de trabalho, seja acionada judicialmente por
quaisquer sindicatos profissionais, referente a descontos de contribulE6es dos
trabalhadores, fica ajustado que, por assist€ncia ou repi-esen[aqdo, o SIND]CATO DOS

TRABATHADORES acima, com pro meter- sc-d integrar o polo passivo da relagSo
processual, desde que notificatco com antececienlcta de '12 horas (setenta e duas)

lento de notii'icaqao da emPresa.

AMENTO

I



PISO SALARIAL

CLAUSULA TERCEIRA - PIS0 SALARIAL

Ressalvadas as condi96es ntais favordveis ji existentes nas empresas, ficam
estabelecidos os seguintes PISOS SALARIAIS negociados para todos os integrantes
da categoria profissional:

NAO QUALIFICADO: a partir de 10 de
quatrocentos c vinte reais) por m6s, ou
centavos) por ho ra;

margo de 2019, R$ 1.42O,OO (um mil
R$ 5,46 (seis reais e quarenta e seis

QUALIFICADO: a partir de 10 de mar6o de 2019, R$ 1,7OO,OO (um rnil e
setecentos reais) por m6s, ou R$ 7,73 (sete feais e setenta e trds centavos) por
hora;

5 10 - PISO NORMATIVO DOS TRABALHADORES NAS INDOSTRIAS DE
PRODUTOS DE FIBROCIMENTO, a partir de lo de marEo de 2019, scrd dc R$
1.615,OO (um mil seisceni.os e quinze reais) por m6s, ou R$ 7,34 (sete reais e lrinta
e quatro centavos) por hora.

S 2o - Os pisos salariais fixados nesta Cldusula, ndo s5o aplicdveis aos rlenores
aprendizes, na forma da Ler.

REAJUSTES/CORREg6ES SALARIAIS

cLAusuLA eUARTA - coRREq6Es sALARrArs

A partir de 1o de marqo de 2019, as indlstrias abfangidas por esta Convengao,
reajustareo os sal6rios de seus emprcgados corn peTcentual negociadr: de 4olo (quatro
por cento), correspondente ao pe riodo dc 10 de marEo de 2018 atd fevereiro de 2019,
percentual este a ser aplicado sobre os salarios vigentes em 28 de fevereiro de 2019.

5 1o - SerSo compensados todos os aumentos e reajustes voluntdrios ou
compulsclrios concedidos entre lo marqo de 2018 e 28 de fevereiro de 2019, exceto
os que tenham decorrido de promog6es, tra nsterdr-r cias, m6rito, implenlento de idade,
equiparagSo, tirmino de aprendizagem c aumento real expressamente concedido a

esse titu lo.

5 2o - Fica assegurado ao enlpregado admitido para a mesma funqSo de outro
dispensado sem jUsta causa, de igual salSrio ao do empregado de menor salario na

g5o, sem considerar vantagens pessoais, ficarrdo excluido desla garantia os cargos

-supe rvis5o, chefia ou gci6ncia, bern como as iung6es individualieadas, isto i,
elas clue possuam um unico empregado no seu exercicio e, tarnb6m, crn casos de



remane]amento interno ou na hipotese Ca empresa possuir quadro organizado em
carreiTa,

5 30 Para as empresas que n6o concederam reajuste antecipat6rio, a diferenga
salarlal relativa nrargo/2019, abril/2079 e maio/19, decorrente da aplicagao do
reajuste ora pactuado, deverd ser paga na folha de pagamento de JUNHO/2019, de
forma desracada, sob o titulo "diferenqa da conveng5o cole va 01/O3/20I9 a
28/02/2020".

cLAusuLA eurNTA - ADMrrrDos Ap6s ot/03/2018

ADMTTIDOS AP6S O1lO3l2018
Aos empregados admitrdos ap6s 1o de marEo de 2018, quc possLtam paradiqma na
empresa, passarSo a receber, a partjr de 1o de margo de 2019, o mesmo saldrio que
estiver recebcndo seu paradigma.

PARAGRAFO 0ftfCO - O reajuste salarial dos empregados contratados para Fungao
sem paradigma ou nas empresas constituidas ap6s 10/03/2018, admitidos entre 10 de
marqo de 2018 e 28 de fevereiro de 2019, serio aplicados, sobre o saldrio de
adrnissio, os seguintes percentuais, rras datas indicadas nas tabelas a scguir:

; N, de Meses Percentual a aplicar
I2 0000o/o

3,6606o/o

3224o/o

9852o/o

1l
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i- gr!;r,oire
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.., r,9+79?b

c,327!

L A PARTIR DE 01/O3l2019

maio/18
junho/18
j u lho/ 18

setembro/18
2,37420/o
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PAGAMENTO DE SALARIO _ FORMAS E PRAZOS

cLAusuLA SEXTA - ADTANTAMENTo DE sALARros

As emprcsas conc€derao a seLls empregados, um adiantamento salarial (vale) de, no
minimo,40olo (quarenta por cento) do saliirio nominal recebido no respectivo m6s, a
ser pago ate o dia 20 do mesmo mas, devendo o pagarnento clo saldrio ser efetivado
ate o 50 dia drtil do m€s subsequerrte;

5 1o Ficam ressalvadas as condiqdes mais favor;veis j6 existentes, assirn como,
ficam tambcm excluidos do cumprimento desta cl.iusula, aqueles que recebem
semanalmente.

$ 20 As empresas que efetuarern o pagamento do saldrio mensal at6 o ultirno dia
0til do pr6prio mAs, ficam dispensadas do curnprimento cio clisposto no "caput", ou
seja; Nao farao o adiantamcnto dc 40,070.

$ 30 Caso a empresa venira a optar pelo disposto no pardgrafo segundo acrma,
deverd comurricar tal opEao a todos os seus empregados, no prazo n5o inferior a tr6s
meses e, na hipdtese de deixar de realizar o pagamento dos saldrios no Liltimo dia [til
do pr6prio mds, ficara sujeita ir multa de 150/o (quinze por cento) do piso salarial do
Qualificado, previsto nesta ConvenqSo, por empregado prejudicado. Sendo o
paqamento efetivado apds o 50 (quinto) dia itil, serd acrescrdo ainda, uma correqao
monetdria pela variagSo do INPC.

CLAUSULA sETIMA - coMPRoVANTE DE PAGAMENTo

As empresas fornecerSo comprovantes de pagamento a seus ernpregados com
identificagEo e constando, d iscrim inada mente, a natl.rreza e o valor das import.incras
pagas, descontos efetuados, as horas trabalhadas e o valor do FGTS/INSS.

cLAUSULA oITAvA. PAGAMENTo DE FER,IADO

Quando houver regime de compensagSo de horas, o feriado serd pago na base da
jornada correspondente ao dia. como se n5o houvesse feriado.

PARAGRAFO tirurco - As empresas poderdo optal pela compensagSo da jornada de
trabalho que recairem nos fe riados oficiais, nos termos das legislaq6es estaduais e

municipais, sent a incid€ncia de Hora Extraordindfia, mediante Acordo com o Sindicato
profissionai com anu€ncia e ratificaEao do Sindicato patronal,
R
DESCONTOS SALARIAIS



CLAUSULA NONA - AUTORTZACAo DE DESCONTOS M FOLHA DE PAGAMENTO

Fica permitido as empresas abrangidas por esta convengao coletiva de Trabalho,
descontar em folha de pagamento, quando oferecicla a con trap restagiio de: seguro c1e
Vida em Grupo, Transporte, Va le-Tra n sporte, planos Med icos/Odontolog icos com
participaESo dos empregados nos custos, AlimentaEao, convanio com slrpermercados,
Medicamentos. ConvCnios com Assistencia Medica, Clube/AgremiaE6es, quando
expressa mente autorizados pelo empregado.

OUTRAS NORMAS REFERENTES A SALARIOS, REAJUSTES, PAGAMENTOS E
CRITIiRIOS PARA CALCULO

clAusuLA DECTMA - PA6AMENT0 coM cHEEUE

Quando o pagamento for efetuado mediante cheque ou depr5sito bancdrio, com
exclusSo do cheque salSrio, as empresas estabelecerSo condiE6es para que os
empregados possam descontar o cheque ou ir ao banco no mcsmo dia em que for
efetuado o pagamento, sem que seja prejudicado o seu hor6rio de refeigiio,

PARAGRAFO 0nfCO: O pagamento dos saiSrios serd antccipado para o dia Litil
imediatamerrte anterior, quando a data coincidir com sdbados, dominqos ou feriados.

cLAusuLA DEcTMA pRTMETRA - pRoMoc6Es

Todas as promoqdes dever6o ser sempre acompanhadas de aumento salarial, devendo
tais promog6es e alteraqdo salarial, serem anotadas na Carteira do Trabalho e
Previdencla Social - CTPS,

GRATIFICA90ES. ADICIONAIS, AUXILIOS E OUTROS

13O SALARIO

cLAusuLA DECTMA SEGUNDA ^ coMpLEMENTAcAo Do 13o sALARro PARA
AFASTADO POR DOENCA OU ACIDENTE DE TRABALHO.

Ao empregado afastado por pericrdo superior a 15 (quinze) e inferior a 180 (cento e
oitenta) dias, por doenga do trabalho ou por acidente de trabalho, percebendo auxilio
da Previdencia Social, serd garantida pela empresa a complementaqAo do 13o saldrio
correspondenie i diferenqa entrc o valor pago pcla PrcvidOncia Social, e o Saldrio



PARAcRAFo rirurcor
empregados com 3 (tr6s )
empresa.

O beneficio previsto nesta cldusula somente se aplica aos
ou rnars anos de scrviEos continuos prestados a mesma

ADICIONAL DE HORA-EXTRA

cLAUsULA DECIMA TERCEIRA - HoRA EXTRA

Estabclecem as partes, a fixagdo do percentual minimo de 5oo/o (setenta por cento),
conforme disp6e o inciso XVI do art. 7o da constiturgao Federal, para as lroras
extraordiniirias trabalhadas de segunda a sdbado;

$ 1o- Fixagdo do percentual de rooo/o (cenr por cento) para as horas extraordineria
trabalhadas em domingos e teriacros, desde que n5o tenha sido concedida a folg
compensatoria j

$ 20- Ficam ressalvadas as situagdes mais favor6veis ja praticadas pelas empresas;

5 30- Os adicionais em refer6ncia serdo calculados com base
nominal. excluidas as horas de trabalho compensadas,

5 4o- As empresas qUe necessitarem esporad icat tI ente da
extraordinilrias superiores ) estabelecida cm Lei, pclderEo
especifico com scus empregados, sendo estes assistidos
Profissional:

no valor do saldrio

utilizaEao cle horas
firmaI comprorn isso
por seu Srndicatc)

S 5o- O valor das horas extraordinirias habituais integrarA o valor da refirunerageo
para efeito de paqamento de f6rias, 13o sa15rio, Repouso semanal Remunerado, Aviso
Prdvio e Deposifo do FGTS.

ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIEO

cLAusuLA oEcrun euARTA - EMpREGADos EM vrAs DE AposENTADoRTA

contribuig6o, nos termos da legrslagSo previd
comprovados e tenham 6 (seis) anos ou rnais

$ 10 O empregado em vias de aposentador
t, dc falta gr o

\ ento de ativi S

\ honroloqagi d'\lil
, ) i; 

6l
;.'-' \ r-r:,...



5 2o O empreEado dever6 apresentar d empr.esa em 05 dias u[eis, copia do i]t.orocoto
do pedido de beneficio ou da respectiva contagem de tempo de contriburgbo emitido
pelo INSS, para o seu enquadramento nas condig6es previstas nesta Clausula.

OUTROS ADICIONAIS

CLAUsULA DECIMA QUIIITA . ABoNo PoR APosENTADoRIA

Ressalvadas as situaq6es mais I'avordveis jii existentes, aos empregados com 6 (seis)
anos ou mais de serviEos continuos dedicados i mesma empr€sa, quando dela vie|em
a desligar-se definitivamente por motivo de aposentacloria, serdo pagos 2 (dois)
saldrios nominais equivalentes ao seu 0llimo salirio;
E 1o Se o empregado permanecer trabalhando na mesma empresa ap6s a
aposentadoria, lhe serti garantido esle abono, apenas por ocasiAo do desligamentcr
d e fin itivo .

5 20 - No caso de morte do erlpregado e estando este enquadrado no Q 10 acima, o
referido abono serd pago aos seus dependentes rta forma da Lei, e a entp|esa ficard
dispensada de cumprir com o disposto nos itens da Cl6usula 16a da presente
ConvenEdo.

cLAusuLA DECTMA SEXTA - rNDENrzAgAo poR MoRTE ou TNVALTDEZ

a) Na ocorrencia de morte, qualquer que seja o rnotivo ou invalidez por motivo de
doenEa atestada pelo INSS, a empresa pagard aos dependentes no primeiro caso e ao
pr6prio empregado na segunda hipotese, uma indenizagSo equivalente ao seu salSrio
nominal. No caso de invalidez, esta indenizaESo serd paga somente se ocorrcr ir

rescisio contratual;

b) Esta indenizaqSo sera paga em dobro, enr caso de Inorte ou invalidez, causada pclr
acidente do trabalho, deiinido na legislaqao especilica e atesiado pelo trNSS.
Na hip6tese de nrorte, o pagamenlo desta inderrizaEao scrzl feito aos dependcntes,
observada a legislagSo vigentc;

c) As empresas que mantem Plarlos de Seguro cle Vida em grupo ou Planos de
Beneficios Complementares ou assemelhados A Previd6ncia Social, por elas
inteiramente custeados, estao isentas do curnprimento desta Cliusula. No caso do
Seguro de Vida estipular indenrzagSo inferior ao garanlido por esta Ciirusula, a

emoresa cobrird a d ife ren ca.

h
\'
{lAu

PARTICIPAEAO NOS LUCROS E/OU RESULTADOS

suLA DECTMA sETTMA - PARTrcrPAqAo or tucnos E RESULTADoS



Considerando as disposiEdes contidas r'ra t-ei l.ro 10.101, de 19/12/2000, que
regulamenta a participagSo dos trabalhadores nos lucros ou resultados das empresas
considerando que Lei estabelece a necessidade de ser tal participaEso convencionada
com seus empregados, por rneio de comissao por eles escolhida, integrada ainda, por
um representante indicado pelo Sindicato da respectiva categola. Assim, as partes
convenentes resolvem discipllnar a aludida participa95o nos resultados. Considerando
que as cmpresas da categorra econ6mica da Industria de produtos de Cirnent-o,
atraves de seus programas de metas e resultados, as partes convenenLes resolvem,
de comum acordo, estabelecer a partir:ipaq'ao nos result.ados obtidos no periocio de
0L/O3/2018 e 28/0212019, no valor de Rg 55O,OO (quinhentos e cinquenta reais)
a serem efetuadas em duas parcelas de R$ 275,OO (duzentos e setenta e
cinco reais) a seguir citadas e clesvinculadas das respectivas remunerag6es salariais.

Fica assegurado o direito sobre a participagfro nos resultados, na 1'orma proporcional
aos meses trabalhados, aos empregados admitidos e demitidos no periodo
estabclecldo. qual seja, de 01103/2018 A 281O2120L9. Considerando conro mes
integral a fraEio igual ou superior a 15 (qr-rinze) dias de trabalho. A participacso dos
lucros ou resultados das empresas, nos termos da Lei acima citada, ser6 proporcional
ao n0mero de faltas injustificadas ao trabalho, apuraclas no semestr{l de 1o oLrtubro
de 2018 a 31 margo de 2019 e la de abril de 2019 e 30 de setembro de 2019,
devendo a sua liquidaqSo ser efetuada em duas parcelas, conforme segue:

la parcela, a ser paga na folha de pagamento do m6s de julho de 2019 e a 2a e
iltima parcela, na folha de pagamento do rn6s de outubro de 2019, de acordo com
os seg u intes criterios:

A)
AUSEN CIAS

Aus6ncia cle fa ltas
Inj ustificadas no

semestre a nterior:
Au sdncia de fa ltas
Injustificadas no

semcstrc an [enor:

B)
AUSCNCIAS
Ate 3 faltas

Injustificadas no
sem estre a!taeflor i

Atd 3 Faltas
rnjustifrcadas |lu

sc mestTc a Dterior:

, VALOR

R$ 275,00

R$ 27 5,00

PAGAM ENTO
Folha dc

Paga rncnto
julho/20I9.

Follla de
Pagamento

outu bro/2 019,

PAGAMENTO
i:o lh a de

Paga r]rento
ju lho/2019,

Folha dc
Pagarnento

ou tu bro/ 2019.

VALOR

f{$ 19 5,00

R5 195,00



c)

D)

AUSENCIAS
De4at66Faltas
injustificadas no

semestre anterior:
De4ate6faltas
Inj ustificadas no

semestre anterior:

VALOR

R$ 128.00

R$ 128,00

PAGAMENTO
Folha de

Pagamento
julho/2O 19.

Folha de
Pagamento

outu brol2019.

Acirna de 5 faltas
ir'rj ustificadas no

se mcstre anteflor:
Scrn direito ao PLR

510 Para efeito do pagamento do PLR, neo serao consideradas como faltas, as
ausencias em razSo de acidente do trabalho em serviEo prestado A empresa ou
aus6ncias previstas na Cldusula 37a desta ConvengSo Coletiva de Trabalho,
(excetuando-se a alinea "f" dessa cldusula);

5 20 Os empregados admitidos apos 01/03/2018 e at6 28102/20t9, receberdo o
pagamento estabelecido nas letras "a", "b" ou "c" desta cl6usula, na proporqao de
1/12 (um doze avos) por rn6s efetivamente trabalhado, considerando-se como m6s
integral a frageo igual ou srrperior a l5 (quinze) dias.

5 30 Os empregados que fizerem jus ao pagamento mencionado e que vierem a ser
dispensados ou pedirem demissSo antes da data fixada para o pagamento da parcela
estipulada, receberao o valor devido no ato da rescisAo.

5 40 Nos ternros da Lei 13.467 e das disposigdcs contidas no artigo 30 da Lei 10.101,
a pafticipagao nos resultados pactuada na presente cl"lusula nao substitui ou
complementa a remuneragSo do empregado, nem constitLri base de inciddncia de
qualquer encargo trabalhista ou previdenciario, n5o se llte aplicando, outrossim, o
principio da habitualidade, como tamb6m nao obriga a sua manutengSo em periodos
poste rio res.

5 50 As empresas que;a adotem ou, venham a adotar planos pr6prios de participagao
nos lucros e resultados iicam exclr.ridos do cumnrtmento desta claiusula.

FAMiLIA

CLAU5ULA DliclMA 0ITAVA - AUXiLIo CRECHE
I



Sinoprocim
- l Siiprocim

As empresas onde trabalharem pelo merros 3O (trinta) empregaclas corl Inais de.16
(dezesseis) anos de idade, c que n5o possllam creche prdpria, poderSo optar em
celebrar conv6nio, conforme previsto no pardgrafo 20 do Artigo 389 da Cl_T, ou
reembolsar diretamen[e d empregada as despesas comprovadamente havidas com a
guarda, vigilencia e assist6ncia de filho legitirno ou legalrnenle adotado, ern creche
credenciada, de sua livre escolha, na fornta da lei e de acordo com os valores usuais
pratjcados em cada Municipio do Estado de Sio par-ilo.

a) O valor dever6 custear as despesas efetuadas com o pagamento cla creche para
filhos atd 6 anos de idade, cujo valor serd limitaclo a 2O,OOo/o clo Piso Qualificado da
categoria;

b) O pagamento se dard ate o 30 dia ritil da entrega do comprovante das despesas
efetuadas com a mensalidade da creche pela empregada-m6e;

c) O beneficio de que trata esta clSusurla, tem natureza indenizat6ria e n5o integra o
salario para qualquer efeito, benr como nao tem incidencia de quaisquer encargos
fiscais e tra ba lh istas;

d) A documentagSo exigida das empregadas-m5e para recebimento creche serd:
CertidSo de nascimento, Carteira de VacinaE-o, Comprovante de despesas;

e) Estdo excluidas do cumprimento desta
condig6es mais favordveis-

AUXiLIO ALIMENTACAO

ciausula as emoresas oue oferecerem

CLAUSULA DECIMA N0NA - REFEICAo/ALIMENTAeAo

As empresas obrigarn-se a fornecer a seus empregados urna alinlentageo subsidiada
que consistird, conforme sua opqSo entre as tr€s modalidades: ALMOQO COMPL.ETO
no local de trabalho ou TICKET REFEIEAO ou VAt E ALIIVIENTAqAO, ressalvadas
condig6es nrais fa voravers

1- ALMOgO COMPLETO, no local de trabalho;
Tratando-se de enrpregado alojado, terd direrto tambem a jantar completo,
subsidio estilbelecido no Pardgrafo Primeiro desta cl6r-rsula;

2 - TICKET REFEIEAO, no valor minimo de R$ 17,07 (dezessete reais
avos) cada. O empreqado recebera tantos -ficket's RefeiEdo qLlantos forem
"abalho efetivo no nr6s.



O empregado alojado, receberd 1 (r.rnr) Ticket Refeigiio para alrnoqo e olrtro para o
jantar, tantos quantos fbrem os dias do m6s, ou enteo, o vale alinrentaEao,
equivalente a cesta bdsica previstlt no item 3.

3 - VALE ALIMENTAqIO, por meio de caftAo magnetico, equivalente a uma cesta
biisica, que ap6s estudos realizados por ambas as partes, levando em consicleragSo as
necessidades dc alimentaqSo do trabalhador, foi fixado no valor menscrl de R$ 1S0,00
(cento e oitenta reais) a partir de 1o de margo de 2019,

51o As empresas subsidiario o fornecimr]nto da REFEIQAO/ALIMENTAqAO nas
hip6teses acima no mininto de 95olo (noventa e cinco por cerrto) do respectivo valor.
N5o haverai prejufzo As empresas que em marEo, abril e maio 2019 aplicaram 90o/o a
titulo desse subsidio, conforme clalusuia da convenqSo coietiva de trabalho de 01 de
marEo de 2018 a 28 de fevereiro de 2019.

S 20 As empresas se obrigam a fornecer aos seLls empregados da Srea de produESo,
um copo de leite, cafe e pdo com ntargarina, sendo que a parte niio subsidiada pela
empresa rrao poderi ser superior a J. 

o/o (um por cento) do saldrio hora do trabalhador.

5 30 As empresas, a scu critcrio, ficam desobrigadas de cumpriI com qualquer das
modalidades desta cl6usula na hipotese de f6rias, afastamentos ou licerrgas de scus
empregados.

$ 40 Conforme legislagSo vigente e orientaEao do Triburral Regional do Trabalho, o
fornecimento em qualquer das modalidades anteriores n6o terd natureza salarial.

CONTRATO DE TRABALHO - ADMISSAO, DEMISSAO, MODALIDADES NORMAS
PARA ADMrSSAOTCOrurnnrngAo

clAusuLA vrc€srMA - coNTRATo DE EXpERTENcTA

Os contratos de experiancia nao ultrapassarAo a 90 (noventa) dias. Nos casos de
readmissio de empregado para a mcsma fLrnCSo anteriormente cxercida, n5o serd
celebrado contrato de experi€ncia, bem como ao funciondrio tempordrio de empresa
prestadora de servigo qLre tenha trabalhado na frjngao, por pelo menos 30 dias e que
venha a ser admitido (efetivado) pela empresa.

clAusuLA vrcEsrMA PRTMETRA - CONTRATA9AO Or npnsnOrzes

do artigo 429 da ConsolidaEdo das Lers do
contratar aprendizes na proporqdo ali

de-:mandarem formaq6o licnico p rofissional.

Trabalho, as empt esas ficam
referida, considerando-se as

lt
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PARAGRAFo UNrco: Em razSo das disposiq6es relarivds ) forrnag€io tecnico-
profissional estabelecidos no artigo 60 do Dccreto no 5.598/05, e cios precedentes
lu rlsprudencia is pertinentes, eXcluem,se da base de ciilculo das empresas, par
definigSo da cota de contrataEdo e aprcndizes os carqos de cargos de ajudante geral,
caideireiro; eletricista; encarregado de obra; lider cje montagem; montalor de forma;
operador de central de concreto; operador de mdquinas em geral; ajudante interno e
demais atividades que comprovadamente sao incompativeis com a irrclusEo socral
prevista em lei.

cLAusuLA vrcfsrMA sEGuNDA - sERvrgos ExrERNos

Nos casos de prestagao de servigos externos, a empresa arcard com todas as
despesas necessairias, cujo valor deverd ser antecipado. Ap6s a realizaqdo das
despesas, deverd haver a prestagbo dc contas pelo empregado, de acordo com as
normas e procedimentos de cada empresa.

DESLIGAM ENTO,/ DEMISSAO

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA * HOMOLOGAC6ES

Em atendimento ao inciso XXVI do Art. 70 e incisos III e VI do Art. 80 da
ConstituigSo Federal do Brasil de 1988, as empresas cteverio;

5 1o - Reconhecer a Convengilo Coletiva de Trabalho e Acordos da c.rtegoria;

$ 20 - Reconhecer que cabe ao Sindicato, a defesa dos direitos e interesses coletivos
ou individuais da categoria, inclusive em quest6es jLrdiciais ou ad m in istrativas;

$ 30 - Reconhecer a obrigatoriedade da particrpaEdo do Sindicato nas r-regociaq6es
coletivas. Para garantir a defesa dos direitos da categoria, fica determinado por esta
ConvengSo Coletiva de Trabalho, que os TRCT'S (l'ermos de RescisSo de Contrato de
Trabalho) dos empregados, deverSo ser hornologados com a assistdncia do Sindicato
Profissional;

S 40 - a empresa terd prazo de atd 30 (trirrta) dias, apds o pagamerrto do TRCT, para
efetuar a homologagSo jLrnto ao Sindicato Profissional, que deverS ser agendada
an tecipada mente;



AVISO PREVIO

clAusuLA vrc€srMA euARTA - coMUNrcAgAo or prspensn

Nos casos de rescisdo do contrato de trabalho por parte do empregador, sem Justa
causa/ a comunicaq6o de dispensa obedecerd aos seguintes criterios:

51o - Serd comunicado pela empresa ao empregado por escrito, contra recibo
firmado pejo mesmo, esclarecendo se o aviso previo legal scrd trabalhado ou
indenizado.

520 - O empregado alojado na empresa ou em obra desta, terd garantido o
alojamento e tamb6m o cumprimcnto da cltiirsula 19a (Refeigio), ate a homologagiro
do TRcr. Excluem-se desta garantia os prazos para rccebimento do t-G ls, a recusa Llo
empregado em receber as referidas verbas rescis6rias clesde que notificado para
tanto, ou a recusa do orgSo homologador;

s3o - o trabalhador dispensado sob alegaEdo de falta qrave, deverd ser avisado do
fafo por cscrito, esclarecendo os motivos da sua dispensa;

54o - Conforme estabelecido na Lei 12.506/2011, os empregados com Co'traLo por
Tempo Indeterminado que forem demitidos sem justa causa e que ndo completaram
01 (um) ano de servigo na empresa, terao direito a 30 dias de Aviso previo. para cada
ano completo de servigo, serSo acresciclos 3 (tr,6s) dias ao Aviso pr6vio, atd no
m.ixinro de 60 (sessenta) dias, perfazendo unt total de at6 90 (noventa) dias.

S50 - Na demissSo rmotivada por iniciativa do empregador, e sendo o Aviso prdvio
trabalhado, a empresa fica obrigada a aplicar o clisposto no artigo 488 da CLT, ou
seja Aviso Previo de no mdxrmo 30 (tinta) dias, corn redugdo de 2 (duas) horas
didri s ou dispensa de 7 (sete) dias ao trabalho, independente m ente do tempo de
serviEo que o funciondrio tenha trabalhado na empresa. Os dias qrre excederem dos
30 dias do Aviso Previo trabalhado, por conta cta Lei 12.506/2011, sereo indenizados
no Termo de Rescisao de Contrato de Trabalho - TRCT.

560- O acr6scirno de 03 (tr€s) dias por ano de servigo, ndo se aplica no pedido de
demissSo por inicialiva do empregado, quando o Aviso prdvio permanecerd de 30
(trinta) dias, sendo mantidos os termos do artiqo 487 inciso 1I da
C , independentemente do tempo de serviqo que o funcion6rio tenlra na empresa.

da Lei n ir o contrato de
nnta) di . Caso ocorra a /
riodo, a muita no valor

t ltl-,/1{"



do seu saldrio nominal. Para contagem dos 30 dias previstos na citada Lei, neo serd
computada a projegSo do aviso indenizado.

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

cLAusuLA vIGCsTMA eurNTA - DEFTCTENTE Frsrco

Nos termos do artigo 93 da Lei na 8.213/94, as empresas ficarn obrigadas a contratar
pessoas com defici6ncia na proporgSo ali referida, sem qualquer discriminaE6o no
tocante a sal6rio e criterios de admissSo, confornte artigo 7o, Xi da Constituigao
Federal.

PARAGRAFO onfCO: Em razSo das particularidades das ocupaq6es do setor, cu;o
exercicio implica o atendimento de condigdes e requisitos especificos, exciuem-se da
base de ciilculo para definigdo da cota de contrataEao das pessoas com cleficiencia os
cargos de ajudante geral, caldeireiro; cletricista; encarregado de obra; lider de
montagem; montador de {orma; operadof de Central de concreto; operador de
maquinas em geral; ajudante interno e demais atividades que comprovadamente sao
incompativeis com a incluseo social prevista em lei,

OUTROS GRUPOS ESPECiFICOS

clAusuLA vrc€srMA sEXrA - suBsrrrurgAo pRovrs6RrA

Nas substituig6cs que n5o sejam eventuais, o substitulo terd garantido o mesmo
saliirio percebido pelo substituido, sem considerar vantagens pessoais.

CLAUSULA VIGESIMA sETIMA . QUITA9AO ANUAL

E facuiiado ao empregador, na vig6ncia do contrato de emprego, firtnar o termo de
quitaESo anual de obrigag6es trabalhistas perante a entidade sindical profissional.

51o - O termo discriminard todas as obrigag6es trabalhistas cumpridas mensalmente
e dele constard a quitag5o anual dada pelo empregado, com efic6cia liberat6rla das
parcelas nele es pecificad as.

db instrumento.
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53o - o termo dc quitaESo anuar deverd scr ratificado pera entidade patror.rar,
oevendo esta expedir certidiio posrtiva ou, em caso de eventual descumprimcnto,
informar o motivo pela discordancia.

OUTRAS NORMAS REFERENTES A AOMISSAO, OCUTSSAO E MODALIDADES DEconrnarngAo

CLAUSULA VIGIiSIMA OITAVA - RECRUTAMENTO INTERNO E EXTERNO

As empresas poderSo comunicar periodicanrente ao Sinclicato dos Trabalhadores, cts
vagas exis-tentes em seu quadro de pessoal, assim como os prd-requisitos necessarios
as ocupagoes das mesmas.

CLAUSULA VIGESIMA NoNA . C6PIA DA GPs / CAGED

A empresa deveri enviar ao sindicato clos ll-abalhadores at6 o dia l0 de cada nres,
c6pia do Cadastro Geral de Enrpregados c Desempfegados - CAGED, bem como,
tambem, c6pia da Guia da Previdencia social - Gps, conforme art. 225 do Decreto
3048/99.

RELA9OES DE TRABALHO - CONDIC6ES DE TRABALHO, NORMAS DE pESSOAL
E ESTABILIDADES

NORMAS DISCIPLINARES

CLAUsULA TRIGEsIMA - RETENcAo DA c.T.P.s

Apos o prazo de 48 horas de reteneao da carteira cle Trabalho e previd€ncia Social
pelo empregador, serai devida ao empregado, uma multa l)revista no Arttgo 53 da
CLT, ou seja: 50,0olo do sal6rio minimo regional,

ESTABIT.IDADE SERVI9O MILITAR

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA - EMPREGADO EM IDADE DE PRESTA9AO
DE SERVT9O MTLITAR

garantido emprego e sal6rio ao empregado em idade
desde a devida cornprovagSo d0 alistamento ate a
dias apds o desligamento da unidade em qLre serviu.

A,garantia de ernprego ser5 extensiva ao empregado quc estiver servindo no Tiro
Guerra. Havendo coincidencia entre o hordrio da prestagSo do Tiro de Guerra com

oihordrio de trabalho, o empregado nbo sofrerd desconto do DSR, e de feriados

de prestagSo de Servigo
incorporaqio, e nos 30

) Ser5
rta r/



respectivos/ em razao das horas nao tratralhadas por esse motivo. A esses
empre ados/ ser6 obrigat6ria a prestag5o de serv;gos lto restante da _1ornada.c) Ess s enrpregados rrSo poderdo ser dispensardos a n5o ser, pela prdtica cie falra
grave, ou mLituo acordo entre o empregado e o empregador, com assistencia do
respectivo Sindicato rcpresentativo da Categoi-ia profissional.

JORNADA DE TRABALHO - DURACAO, DTSTRTSUTEAo, oNTROLE, FALTAS

COMPENSACAO DE JORNADA

cLAusuLA TRTGEsTMA sEGUNDA - coMpENsAgAo DE sABADo EM DrA DE
FERIADO

Quando o feriado coincidir com o sdbado que e compeosado durante a semana, a
ernpresa dever6 reduzir as horas diirias de trabaino em nurnero corresDonoenre
dquela compensagSo ou remunerd-las a titulo de horas extraordindrias.

PARAGRAFO 0nlco: As emprcsas c os trabarhadores, desde que assistidos por seus
respectivos sindicatos representantes, com expressa manifestagao destes, poderao
pactuar a conrpensaqSo da jornada de trabalho dos empregados que recairenr nos

oficiais, nos termos das legislag6es f mltnicipais, sem a
a de hora exlraordinAria, desde que e I'ra em ate 45 di s
pectivo o feriado. A empresa e seus e r acordo, poder o

transformar o estabelecido no "caput" desEa clir,rsula, em compensagdo dos dias
"pontes" antes ou ap6s feriados, n6o necessariamente no mesmo mds, obedecrqo o
ano calenddrio.

cLAusuLA TRrcfsrMA TERCETRA - CARNAVAL

As empresas podcrSo dispensar do trabalho seUs empregados na terga-feira de
carnaval, sem prejuizo do sa16rio e do DSR, mcdiante abono ou regime de
compensagSo.

DESCANSO SEMANAL

cLAusuLA TRrc€srMA euARTA - DEscANso REMUNERADo

A?\ empresas dispensarSo do trabalho seus emprcga os nos di.rs 24 e 31 de
afbnbro, quais ser5o abonados sem prejuizo do saldrio do DSR.

CqNTROLE DA.IORNADA

cLAUStl'LA TRIGESIMA QUINTA - TUR.NO FrXO DE 12 X 36



A criterio da empresa, com anu6ncia dos Sindicatos patronal e profissional, a jornada
de trabalho poderd ser de doze horas seguiclas de trabalho por trinta e seii horas
interruptas de descanso, ndo sendo devidas horas extraordindrias, em razdo da
natural compensaESo, usufruidas ou indenizaclas, o intervalo de 3o rninutos para
repouso e alimentaEfro.

5 1o - Consrdera-se jd rcmunerado o trabalho j6 realizado nos tlomingos e feriados
que porventLrra coincidam com a escala pr evista nesla cldusula, face i naturat
compensagSo pelo desconto das 36 (tritlta e seis) horas segulntes.

5 20 - Se a.lornada 12x36 ocorrer em ambicntc insalubre e desnecessirio a licenqa
previa da autoridade cornpetente na area de higlene clo trabalho, desde que
respeitadas, na integralidade, as norn.tas de sa de, higiene e seguranga do trabalho
prevrstas em Lei ou em Normas Regulamentadoras do Ministerio do Trabalho.

S 30 - A indenizaqEo do Intervalo intrajornada serd no percentual de 509i, sobre a
hora normal de Trabalho.

s 40 - o periodo de reduqSo do intervaio ser6 considerado para efeitos de saicla do
empregado com a mesma anteced6ncla do periodo de reduqdo.

5 50 - As empresas se obrigam a fornecer caf6 da manhS aos trabalhadores em
lornada de 12x36h antes do inicio da jornada.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA - BANco DE HoRAs

Caso a empresa adote o banco de Horas, dever6 observar o que prescreve a
legislagio i 6poca dc' sua implantaEeo, protocolando c6pia do respectivo termo do
Banco de Horas no Sindicato Profissional e no Sirrprocim.

FALTAS

cLAusuLA TRrG*srMA sfTrMA - AUsCNcTA JUsrrFrcADA

O empregado poderd deixar de comparecer ao servtgo, sem prejuizo de seu saldrio:

a) Ate 2 (dois) dias consecutivos, em caso de falecimento do c6njuge, ascendente,
e Previdencia Social -\irmao, ou pessoa que dcclarada em sua Carteira de Trabalho

CTPS. viva sob respo nsabilid ade econdmica;
b) Atd 3 (tr6s) dias [teis, em virtudc de casamento;
,c) Par 1 (um) dia, em cada 12 (doze) meses de trabalho no caso de doag6o voluntdria

e sangue, devicia rnente comprovada;
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d) Por 5 (cinco) dias riteis, em caso de nascin)ento de filho no decorrer da primeira
semana;
e) Ate 2 (dois) dias consecutivos, ou n6o, para o fim de obter Titulo Eleitoral;
f). No periodo de tempo em que tiver de cumprir as exig6ncias do servigo Miritar;
g) Por 1(um) dia, em caso de internagdo hospitaral da esposa, compinheira ou firho
menor de idade. devidamente comprovado;
h) Alrono c1e l(um) dia por semestre ao empregado, para levar ao m6dico filho,
conf orme precedente no37;
i) Por r/2 (meia) iornada de trabarho para o recebirnento do pIS/pASEp, desde que o
respectivo pagamento n5o se eletue pela empresa em posto banc6rio nela localizado;j) Por 02 (dois) dias, a cada 24 meses de trabalho, aos diretores sindicais (titulares
ou suplentes) no exercicio clo firandaro, enr virtude cle participaEeo em congressos
das entidades dos tra balhaoores.

CLAUSULA TRIGESIMA oITAVA - PAGAMENTo DE FALTAS ]USTIFICADAS PoR
ATESTADO MIiDICO

Quando houver compensaqSo de horas, a aus6ncra justificada por atestado medico
sera paga com base na jornada correspondente ao dia da aus6ncia.

cLAusuLA TRrcEsrMA NoNA - ABoNo DE FALTAs Ao ESTUDANTE

As empresas concederio abono de faltas ao empregado estudante nos dias de provas
bimestrais e finais, desde que matriculados em estabelecimento oficial de ensino,
autorizado ou reconhecido, prr!-avisando o empregador com o minimo de 72 (setenta
e duas) horas e comprovagSo posterior, compensando na jornada de trabalho as
horas concediclas.

FERIAS E LICENCAS

DURAgAo E coNcEssAo DE F€RrAs

cliusuLA eUADRAG€srMA - FERTAS

O inicio das ferias dever5 sempre ocoTrer no pritneiro dia ftil da semana, devendo o
cmpregado ser avisado com 30 (trinta) dias de anteceo6ncia conforme art. 135 da
CLT.

ficam fessalvados os nteresses oo proprio empregado em iniciar suas f6rias em outro
\dla da semana, bem omo, ainda, a politica anual de ferias das empresas, que deverd

lser., com u nicada ao Sindicato dos Trabalhadores.

1:
F 1q - Desde quc haja concordA cia do empregado, as f6rias poderdo ser usufruidas
dm ate tres periodos, sencto quo m deies ndo poderd ser inferior a 14 (qua[orze) dias

l8



corrldos € os oLltros dois periodos nao poderio ser inFeriores a 5 (cinco) cJias corrrdos
cada um, devendo ser observado o $ 3o do artigo 134 cla CLT;

$ 20 - Quando a empresa cancelar ferias por ela jii comunicada. deverd reen.tbolsar o
empregado das despesas nao restil-uiveis. ocorridas no periodo dos 30 (trinta) dias cte
avrso que/ com provad a mente, tenha fetto para viagens ou gozo de ferias;

$ 30 - Quando, porventLrra, durante o periodo do gozo de f6rias. existirem clias jd
compensados, o gozo de ferias deverd ser prolongado com o acriscimo dos mesmos;

5 40 - Somente na hip6tese da concessao f6rias coletivas, conforme disp6e o Artigo
139 da C.L.T., os dras 24,25 e 31 dc dezembro c 0I de ;aneir'o, ndo serlio
considerados, pois serao abonados;

$ 5o - Nas ferias normais, os dias serdo contados corndos,

sA0DE E sEGURANGA Do TRABALHADoR

coNDIe6ES DE AMBIENTE DE TRABALHO

cLAusuLA euADRAGEsTMA pRTMETRA - coNDrg6Es sANrrARrAs -po ARrA No 3214/7A

As instalaEoes sanitdrias deverSo ser mantidas pela empresa em bom estado de
conservagSo, asseio e higiene, devendo ser instaladas para cada grupo de 20 (vinte)
tratralhadores, nas seguintes cond i96es:
a) 01 lavat6rio provido de material de Iimpeza (sabonete, papel para secagem das
mSos e higi€nico), proibindo-se o uso de ioalhas coletivas (NR-24.1.9);
b) 01 vaso sanitdrio que dever5 ser sifonado e possuir caixa de descarga (NR 2a.1.a);
c) 01 mict6rio, provido de aparelhos de descarga provocada ou automdtica, de f5cil
escoamento e limpeza, conforme (NR 2a.1.6);
d) 02 chuvciros cletricos nos termos da (ltlR-24.1.12);
e) As paredes e os pisos dos sanitdrios deverSo ser reveslidr.rs de material
imperme6vel (NR 24. 1.11 "e")
f) As instalaE6es sanitiirias deverSo ser submetidas a processo permanente de
higienizaqao, de sorte qr.re sejam mantidos limpos e desprovidos de quaisquer odores,
durante a jornada de trabalho (NR 24.1.3).

SULA QUADRAGESIMA SEGUNDA - AGUA POTAVEL

de trabalho deve ser fornecida dgua fresca e potdvel atrav6s de bebedouro
e jato dirigido, proibinclo-se o uso do local para lavagem de rnaos,
s, pcgds, oli outros materais.



CLAUSULA QUADRAGESIMA TERCEIRA - ACIDENTE FATAL

Em caso de acidente fatal a empresa deverd comurnicar ao Sindicato dos
Trabalhadores, por escrito, atraves da CA'l-, nos termos do Artigo 142 do Decreto no
357/9I de 03 de dezenrbro de 1991, com os sequintcs dados:

a) Ilome do acidentado;
b) Nrimero da Carteira de Trabalho e previddncia Social;
c) Numero do RG;
d) EndereEo do acidentado;
e) Data de admissio;
f) Data do acidente;
g) Hordrio do acidente;
h) Local do acidente;
i) DescrigSo do acidente;
j) Nome de 2 testemunhas do acidente.

CLAUSU QUADRAG€sIMA QuARTA - ALoJAMENTo

Aos trabalhadores que residem no loc.rl de trabalho, deverSo ser oferecidos
alo]amentos qLrc apresentetl adequadas condiE6es sanitdrias tais como:

a) VentilaESo e luz direta suficiente;
b) Armdrio individual;
c) DedetizagSo a cada 6 (seis) meses;
d) Limpeza didria;
e) Proibigdo de aquecimento ou preparo dc rcfeiqio no interior do alojarnento.

EQUIPAMENTOS DE SEGURANgA

CLAUSULA QuADRAGEsIMA QUINTA - EQUIPAMENTo DE PRoTEgAo PARA
USO COLETIVO E INOIVIDUAL

As empresas adotarSo o brig atoria me nte todas as medidas de proteqao coletivas
previstas na legislagSo viqente.

PARAGRAFO UNICO: As empresas fornecerao filtro de proregSo solar de fator de no
minimo 15 (qurinze), para uso coletlvo de todos os empregados que estejam expostos
com l'requ€ncia aos raios solares, sendo este um equipamento de protegdo individual

PI) gratuito e os empreqados estarSo obrigados a utilizii-los.

FORME



cLAusuLA QUADRAGESTMA SEXTA - FoRNECTMENTo DE uNrFoRMEs E
ROUPAS DE TRABALHO

parcerras e de outros itens de identificagSo relacionadas ) aliviclade desempenhada.

A higienizagao do unirorme e de responsabilidade do trabalhador, salvo nas hiooteses
em que forem necessarios procedirnentos ou produtos diferentcs cjos utilizados para a
higienizagSo das vestimentas dc uso comum.

N5o seri considerado tempo i disposigdo do empregador- aquele em que o empregado
permanecer nas depend6ncias da ernpresa para troca de roupa ou uniforme, salvo se
houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa.

As empresas fornecerSo aos empregados, gratuitamcnte,2 (dois) iogos rle uniformes
para uso obrigat6rio c or.rtras peqas de vestimentas, bem como equipamento de
proteEeo individuai e de seguranEa, inclusive calgados especiais e dcukrs dc seguranr;a
graduados, de acordo com receita m6dica.

a) E garantida a proteEdo auditiva para trabalhos realizados em locais em que o nivcl
de ruido seja superior ao estabelecido pela NR-15, da portaria no 3.214/7g;
b) No primeiro dia de trabalho de cada enrpregado, sua ativiclade serzi precedida
o brigatorid m e nte de treinamento sobre a necessidacje e uso dos EpI's, qLte pera sua
nao utrlizagdo poderd dar ense.;o i dispensa do trabalhador, nos lerrnos da Lei.

crPA - COMPOST9AO, ELETGAO, ATRTBUTC6ES, GARANTTAS AOS CTPETROS

CLAUSULA QUADRAGESTMA SiTTMA - CrpA

Quando obrigadas ao cumprimento da NR^S, da portaria no 3.214/78, COMISSAO
INTERNA DE PREVENqAO DE ACIDENTES, as empresas comunicarao aos Sindicatos
dos Empregados com anteced6ncia de 45 (quarenta e cinco) dias, a data da realizagdo
das eleig5es.

5 1o O registro de candidaLura ser6 efetuado conlra
responsavcl do setor de adminrstragdo,

t.. 5 20 A votageo ser;i realizada por meio de lista inlca

\ 5 3" Os mais votados serSo proclamados verlcedores,
\ ns.3.2t4/7t], € o resultado clas eleig6es ser5
i Trabalhadores, no prazo clel 30 (t|nta) dias.

recibo da empresa, firrnado por

de cand idatos,

nos termos da NR-5 da Portaria
comunicado ao Slndicato dos

I
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TREINAMENTO PARA PREVENqAO DE ACIDENTES E OOENCA5 DO TRABALHO

CLAUSULA QUADRAGESIMA OITAVA - TREINAMENTO EM SEGURANCA DO
TRABALHO

As empresas devem fazer treinamento e esclarecimento aos trabalhadores antes de
sua colocagSo no servigo sobre:

a) UtilizaEao e hjgienizagao dos EpI's, de acordo com a NR-6;
b) Os rtscos nos locais de trabaiho e prevenEso de acidentes nos termos da NR-S;
c) Os produtos quimicos cxistentes nos locais de trabalho e seus eteitos sobre o
orga n ismo;
d) o prirneiro dia de trabalho do empregado ser6 destinado preferencia lm e nte ao
conhecimento da utilizagao do material de protegSo inctividual (EpI), e das eventuais
dreas de risco, bem como ainda das atividades a serern exercidas.

EXAMES MEDICOS
cLAusuLA eUADRAGesIMA NoNA . EXAME MEDICO OBRIGATORIO

Todos os empregados deverSo realizar exames medicos por conta da ernprcsa, na
ocasiSo da sua admissSo, periodicamente e, na demissao, respeitados os prazos
legais.

ACETTA9AO DE ATESTADOS MfDTCOS

CLAUSULA QUTNQUAGESTMA - ATESTADO MEDTCO OU ODONTdLOGICO

SerSo reconhecidas as Declarag6es ou Atestacjos M6dicos elou Odontol6grcos
passados por facultativos dos Sindicatos dos Ttabalhadores, desde que os mesmos
consignem o dia, o hordrio de atendintento do ernpregado, nome do profissional com
o numero do CRf4 e/ou CRO e assinatura, bem como ainda, o canmbo do SINDICATO.

PROFISSIONATS DE SA0DE E SEGURAN9A

cLAusuLA eurNeuAGEsrMA IRTMETRA - T€cNrcos DE SEGURANgA Do
TRABALHO

En lodo local de trabalho com mais dc 50 emprellados, rros termos da NR-4, Item
4.2, da Portaria no 3.214/78, o empregador dcveri mantcr pelo menos um Tticnico de
,SeEUranga do Trabalho, caso seja nrantldo o n)esmo n[rmero de empregados, para
orientagdo sobr e as noTmds e pr cvengdo.

PRIMEIROS SOCORROS
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CLAUSULA QUINQUAGESIMA SEGUNDA _ pRIMETROS SOCORROS

As empresas manterao nos locais de trabalho, em local apropriado e de fdcil acessol
carxa de primeiros socorros/ na qual conterd os medicamentos bdsjcos.

RELAq6ES srNDrCArs

SINDICALIZACAO (CAMPANHAS E CONTRATAEAO DE SINDICALIZADOS)

CLAUSTJLA QUINQUAGESIMA TERCEIRA - SINDICALIZA9AO
As empresas quando solicitadas, por escrito, cedcrSo c,.n dia e hora prevtamen
ftxados, autorizagao para que o sindicato profissronal possa, duas vezes poT anot taz

partidairia.

ACESSO DO SINDICATO AO LOCAL DE TRABALHO

CLAUSULA QUINQUAGEsIMA QuARTA - QUADRo DE AVIso

As empresas permitirao a afixaqao em seu euaclro tle Aviso em locais acessiveis aos
ernpregaclos, material cle interesse da categoria, pelo sindicato dos Trabalhadores.
Pordm 6 vedada a divr"rlga96o de material politico- pa rtidd rio ou ofensivo a quem quer
que sej a.

REPRESENTANTE SINDICAL

CLAUSULA QUINQuAGESIMA QUINTA - CADASTRAMENTo sINDICAL
Quando uma empresa sediada em outra cidade execular obras fora da base territorial
do sindicato dos Trabalhadorcs de sua sede, e desde que a mesma mantenha mars oe
50 (cinquenta) empregados naquela obra e a duragdo da rnesma seja superior a 4
(quatro) meses, a empresa deverd se diriqir ao Sindicato local, para ser cac.lastt-dda,
mediante apresentagSo de uma xerox da guia dc recolhimento cla contribuieAo ao
Sindicato Patrona t.

CONTRIBUICOES

.ct-AusuLA eurNeuAG*srMA sEXTA - coNTRrBurEAo DAs EMF
\ SINDICATO PATRONAL

I

\As cmprcsas representadas peic Sirrdicato da lndistria de Produtos de
Estado dc Sdo Paulo - SINPROCIM recolherio urra CorrtriburcSo Patronal,
do Arligo Bc, lV, da Constitrtiqao Federal, e necossaria i manuten96o das

EMPRESAS AO

Cimento do
nos Leflnos
atividades,



de
no

acordo corn os criterios aprovados na
dia 18 de fevereiro de 2jlg, conforrne a

assembleia geral exlraordind ria, realizada
seguint€ la bela:

FATXA E NQUADRAM ENTO VALOR DA
I

1a 5 empregados R$ 1.430,00

6 a 10 e|Trpregados R$ 1..714,00

I1 .r 20 empfecjados R$ 2,060,00III

II

21 a 50 empregados R$ 2.370,00

VI

51 a 100 empregados R$ 3.860,00
acrma de 101

R$ 5.200,00e

51o- Sem prejuizo das empresas que optarem pelo pagamento do valor total aclna, a
contribuieao poder6 ser dividida em 03 (tres) parcelas, sendo a primeira 30 de junho
de 2o19r a segunda em 30 de agosto de 2019 e a terceira e rittima no dia 30 de
outubro de 2019.

s20- o atraso no fecolhimento da contribuigSo acima, implica16 enr multa de 10olo (dez
por cento)/ acrescido de 1olo (um por cento) de ;uros ao mos cle alraso atualrzaEao
monetaria de acordo conr a variaqSo clo IGp-lv1l FGV ou fator equivalente, caso venha
ocorrer rnodificaESo desse indicador. Independ entemente dessas cominaEoes, o nijo
pagamento nos vencimentos estipulados no paragrafo primeiro desta cl6usula, impircarj
na competente aEeo jLtdicial de cumprimento.

g3o As controversias decorrentcs da aplicagiio desta cl5usula, ser6o submetirlas ao
procedimento arbitral, rlos temos das Leis 13.46f e 9.307/1.996.

clAusuLA eurNeuAGEsrMA sErrMA - coNTRrBUrgAo oos EMpREGADos Ao
SINDICATO DOS TRABALHADORES - CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA

Considerando qlre a categoria como um todo, indepen clentemente de filiagSo sindical,
foi representada nas negociaE6es coletlvas de acordo com o estabelecido nos incisos
III e VI do artigo oitavo da Constituigeo da Republica e ab|angida, sem nenhuma
distinqao na Dresente ConvencSo Coletiva:

categoria, associados ou nao e sua abrangAncia
a liberdade sindical consaorada no inciso V do

/
-/
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Considerando que a rnesrna assembleia que autorizou o Sindicato a manter
negociaE6es Coletivas e celebrar esta convengAo, fixou, livre e democratica mente a
contribuigdo de custeio abaixo especificada, sendo que a convocaqSo para esta
assembleia constou expressamente em seu item "70" - Fixou o percentuai a ser
descontado a titulo de ContribuigSo Associativa/Assistencial, de todos os
trabalhadores da base territorial: Guarulhos e Aruj5, todos no Estado de S.Paulo, nos
termos da lei, garantindo o direito de oposigao";

Constderando que o Sindicato observou Enunciado no38 da "ANAMATRA", Associagao
Nacional dos Magistrados da Justiea do Trabalho, Enunciado 24 e a Nota Tdcnica n. 02
do Ministerio Piblico do Trabalho, orientagSo da "CONALIS" Coordenadoria Nacional
de PromogSo da Liberdade Sindical - Minist6rio Priblico do Trabalho e para tanto
assembleia da categoria profissional autorizou a entidade representar todos os
trabalhadores beneficiados pelo Instrumento normativo a manter negociag6es
coletivas e celebrar acordos fixando desta forma livre e democratica mente a
contribuigSo de custeio;

1. Fica ajustado que as empresas descontardo, m6s a m6s, em folha de pagamento de
d categoria, a contribuigeotodos seus empregados pertencentes

associativa/ assistencia I de 1,5o/o (hum virgula cinquenta por cento) dos saldrios j6
reajustados, devidos a partir de margo/2019, a ser recolhida da seguinte forma:

1.1 - os descontos das contribuig6es assistencia is/associativa observarSo um teto
de R$ 50,00 (cinquenta reais) mensais;

1.2 - o recolhimento serd efetuado atd o 10o (decimo) dia de cada m6s, atravds de
guias fornecidas pelo Sindicato dos Trabalhadores, as quais identificarSo a conta
bancdria para este fim, devendo as empresas relacionar os empregados e o valor do
desconto, enviando tal relagSo ao respectivo Sindicato dos Trabalhadores;

1.3 - o Sindicato dos Trabalhadores dard publicidade da contribui96o, inclusive o
percentual e teto estabelecido na assembleia, periodicidade para desconto e
recolhimento aos empregados e 5s ernpresas, com prazo hdbil para desconto, bem
como, para que os Trabalhadores formulem seu requerimento pessoalmente e por
escrito de proprio punho, no prazo de 10 (dez) dias ap6s o pagamento do primeiro
salSrio reajustado, devendo protocolar junto ao Sindicato dos Trabalhadores,
prevalecendo assim direito de oposigSo ao desconto.

1.4 - No caso de algurn empregado vir a ajuizar agao para reaver o desconto a que se
iefere o "caput" desta cldusula, o sindicato profissional compromete-se a intergrar o
polo passivo da relaqSo processual, desde que notificado com anteced€ncia de 72
(setenta e duas) horas, por escrito, ap6s recebimento de notificaqao da empresa

/t..
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DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO

CLAUSULA QUINQUAG€sIMA OITAVA - MULTAS

FixagSo de multa no valor de 10o/o (clez por cento) do piso do NEo eualificaclo por
infragSo e por empregado, cm caso de dcscumprimento de qualcruer das cldusulas
contidas nesta convengao, desde que nao cclminada multa cspecifica, revertendo seu
valor a favor da parte prejudicada.

As condigoes estabelecidas nesta convengao coletiva de Trabalho prevalecerio soDre
as estlpuladas em Acordo coletivo de Trabalho, no que se refere as questdes de
natureza econ6micas e/ou sociais com reflexos econ6micos. Ficam oarantioas e
respeltadas as condiE6es mais beneficas existentes nas decisijes judicrals transitada
em julgado e nos acordos coletivos firmados anteriores a vig€ncia deste instrLlrnento
coietivo.

CLAUSULA sEXAGEsiMA . SALVAGUARDA

Fica salvaguardado o Direito e o Dever reciproco dos signatiirios desta convenEao
para, a qualquer momento, por iniciativa de qualqu<_.r das partes, re[ornarem ] mesa
de negocia95o coletiva, a fim de discr.rLirem e ajustarem quest6es gerais decorrentes
da entrada em vig€ncia de novas Leis que crlterem a Consolidaqio das Leis do
Trabalho com relaqao is cldusulas vigentes ao presente Instrumento Coletivo.

cLAUSULA QUTNQUAGESTMA NONA
COLETIVA SOBRE O ACORDO COLETIVO

PARAGRAFO UNICO:
entre as partes, serao

PREVALENCIA DA coNVEN9AO

Os eventuais c pertinentes ajustes que se fizerem necessdrios
lavrados em Termos de Aditamentos i presente ConvengSo

LAUSULA SEXAGESIMA PRIMEIRA. DEPOSITO E REGISTRO
,.1.r

..i/ti :
it/ i./

I

de -f rabalho,
das Leis do
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Sio Paulo. 22 de maio de 201

SINDICATO DA IN USTRIA DE PRODUTdS OE CTUEMTO OO ESTADO DE SAO

CARLOS ROBERTO NI
PRESIDENTE o

SINDICATO DA INDOSTRIA DE DE CIMENTO DO ESTADO DE SAO
PAU PROCIM

DTEGO DE ALMEIDA
R

'':'

SINDICATO DOS TRABALH :KbUSTRIAS DA CONSTRUCAO E DO
DE SALTO

EDU MONTEIRO JONIOR
PROCURADOR

PAULO - SINPROCIM
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