NUMERO DE REGISTRO NO MTE:
DATA DE REGISTRO NO MTE:
NUMERO DA SOLICITACAO:
NUMERO DO PROCESSO:
DATA DO PROTOCOLO:

PR000844/2010
11/03/2010
MR010499/2010
46212.003328/2010-73
09/03/2010

SINDICATO DOS TRAB.IND.METAL.MEC.E MAT.ELETR.DE P.BRANCO E REGIAO SUDOESTE
DO PR, CNPJ n. 78.685.344/0001-79, neste ate representado(a) por seu Presidente, Sr(a). ARI
MARTINS DA SILVA PINTO;
FEDERACAO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, CNPJ n.
81.398.745/0001-52, neste ate representado(a) por seu Procurador, Sr(a). ALFANI ALVES;
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SINDICATO DAS IND METAL.MECAN MATER
ELETR.:DE PATO BRANC, CNPJ n.
,
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78.675.949/0001-89, neste ate representado(a')'poriset:l Presidente, Sr(a). EVANDRO NERI;
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FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESl'ADO DO PARANA, CNPJ n. 76.709.898/0001-33, neste
ate representado(a) por seu Procurador, Sr(a)~AMILTON STIVAL;
-"ii\

,.

celebram a presente CONVEN<;AO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condiyoes de
trabalho previstas nas c1cflUsulasseguintes:

As partes fixam a vigemcia da presente Convenyao Coletiva de Trabalho no periodo de 1° de
dezembro de 2009 a 30 de novembro de 2010 e a data-base da categoria em 10 de dezembro.

A presente Convenyao Coletiva de Trabalho abrangera a(s) categoria(s) Industrias Metalurgicas,
Mecanicas e de Material Eletrico, com abrangemcia territorial em Ampere/PR, Barracao/PR, Bela
Vista da Caroba/PR, Boa Esperanca do Iguacu/PR, Bom Jesus do SuIlPR, Bom Sucesso do
SuIlPR, Capanema/PR, Chopinzinho/PR, Clevelandia/PR, Coronel Domingos Soares/PR,
Coronel Vivida/PR, Cruzeiro do Iguacu/PR, Dois Vizinhos/PR, Eneas Marques/PR, Flor da Serra
do SuIlPR, Francisco Beltrao/PR, Honorio Serpa/PR, ltapejara d'Oeste/PR, Manfrinopolis/PR,
MangueirinhalPR, Mariopolis/PR, Marmeleiro/PR, Nova Esperanca do Sudoeste/PR, Nova Prata
do Iguacu/PR, Palmas/PR, Pato Branco/PR, Perola d'Oeste/PR, Pinhal de Sao Bento/PR,
Planalto/PR, Pranchita/PR, Realeza/PR, Renascenca/PR, Salgado Filho/PR, SaIto do Lontra/PR,
Santa Izabel do Oeste/PR, Santo Antonio do Sudoeste/PR, Sao Joao/PR, Sao Jorge
d'Oeste/PR, Saudade do Iguacu/PR, Sulina/PR, Vere/PR e Vitorino/PR.

Aos empregados admitidos pelas empresas fica assegurado, a partir de 01 de mar90
de 2010, piso salarial de R$ 650,00(seiscentos e cinquenta reais ) por meso
PARAGRAFO SEGUNDO - Os pisos salariais estabelecidos nesta clausula serao
corrigidos na mesma forma da corre9ao dos salarios, por lei ou por norma coletiva da
categoria.
REAJUSTES/CORRECOES

SALARIAIS

CLAUSULA QUARTA - AUMENTO SALARIAL

a) Os salarios dos empregados da categoria profissional acordante, ate a parcela de
R$ 3.720,78(tres mil setecentos e vinte •.reais e setenta e oito centavos), serao
majorados a partir de 1° de mar90,dei010,;,com
0 percentual de 8% (oito por cento),
percentual este que ja contempJa aumento~'real, a ser aplicado sobre os salarios
vigentes em 01 de fevereiro de 2009,j~':c9J:rigido na forma da conven9ao anterior.
b) Os salarios dos empregadosraa"
categoria profissional acordante, iguais ou
superiores R$ 3.720,78(tres mil setecentose vinte reais e setenta e oito centavos)
serao majorados a partir de 1° de maF~o de 2010, com urn valor fixe de R$ 297,66
(duzentos e noventa e sete reais e sessenta e seis centavos), percentual este que ja
contempla aumento real.
PARAGRAFO PRIMEIRO: Por for9a da majora9ao de que trata as letras "a" e "b" acima,
as partes consideram fechado e encerrado para todos os fins de direito 0 periodo de
1°/12/2008 a 30/11/2009, ja que estao sendo atendidos os termos da lei 8.880/94,
incluindo, tambem, as disposi90es contidas na Medida Provis6ria 1.171, de 22/10/95, e
edi90es posteriores bem como aumento real;
PARAGRAFO SEGUNDO: As empresas, em razao de possiveis dificuldades
financeiras, poderao procurar os sindicatos envolvidos na presente Conven9ao Coletiva
de trabalho (profissional e patronal), para acordar ajustes diferenciados de majora9ao
_salarial, inclusive aquelas que possuem sistema de participa9ao nos lucros ou
resultados.

Serao compensados todos os reajustes e aumentos espontaneos ou compuls6rios
concedidos no periodo de 01 de dezembro de 2008 ate a data da assinatura desta
Conven9ao, exceto as majora90es salariais decorrentes de termino de aprendizagem,
implemento de idade, prom09ao por antiguidade ou merecimento, merito, transferencia
de cargo, fun9ao, equipara9ao salarial determinada por senten9a transitada em julgado
e aumento real, expressamente concedido a esse titulo.

o reajuste

salarial dos empregados admitidos ap6s a data-base obedecera aos
seguintes criterios de acordo com 0 percentual correspondente:
A) Os empregados admitidos ap6s a data-base para as fun90es
m paradigma, terao
seus salarios aumentados obedecendo
proporcionalida
, de acordo com a
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aplicayao do percentual a razao 1/12 (um doze avos) ao mas contado da data de
admissao;
B) Os empregados admitidos apos a data-base para as funyoes com paradigma, terao
aplicado aos seus salarios 0 mesmo percentual de aumento concedido ao
paradigma, ate 0 limite do menor salario da funyao;
C) Ficam excluidos do aqui estabelecidos os empregados admitidos a partir de
01/12/2009.

Garante-se ao empregado que recebe exclusivamente a titulo de comissao, 0 piso
salarial da categoria previsto nesta convenyao, quando estas comissoes nao atingirem 0
valor do piso salarial.
.
PARAGRAFO UNICO - Para efeito de calculo:.da media salarial do comissionado ao
pagamento do 13° salario e ferias: serao utiliiados os valores percebidos a titulo de
comissao, referentes aos ultimos 12(d~ze) meses.

As horas extras serao remuneradas com 0 adicional de 50%(cinqOenta por cento) em
relayao a hora normal. As horas extras que excederem a 10 (dez) horas semanais,
contadas a partir de segunda-feira, serao remuneradas, na parte que exceder, com um
acrescimo de 70%(setenta par cento) calculado sobre 0 valor da hora normal.
PARAGRAFO UNICO - As horas extras realizadas em dia destinado a repouso semanal
remunerado (domingos e feriados) ou em dias pontes compensados, ate 0 limite de 8
(oito) horas diarias, serao remuneradas com 0 adicional de 100%(cem par cento), sem
prejuizo do recebimento do proprio dia, a que 0 empregado ja fizera jus, enquanto as
excedentes serao pagas com 0 adicional de 150%(cento e cinqOentapor cento).

As empresas concederao aos seus empregados, adiantamento de salarios, nas
·seguintes condiyoes:
a) 0 adiantamento sera de no minima 40%(quarenta par cento) do salario nominal
mensal, desde que 0 empregado ja tenha trabalhado, na quinzena, 0 periodo
correspondente;
b) 0 pagamento devera ser efetuado no 15° (decimo quinto) dia que anteceder 0 dia do
pagamento normal;
c) 0 adiantamento somente nao sera concedido aos empregados que assim se
manifestarem expressamente;
d) poderao ser mantidas as condiyoes atuais mais favoraveis;
e) em havendo impossibilidade de a empresa manter 0 adiantamento salarial/vale, aqui
pactuado, devera a mesma entrar em contato com 0 Sindicato Obreiro, a fim de com
este pactuar nova modalidade de pagamento.
CLAUSULA DECIMA· PAGAMENTO DO SALARIONALE

As empresas que nao efetuam 0 pagamento, do SALARIO ou do VALE, em moa a
corrente, deverao, proporcionar aos empregados tempo habit para 0 rece . ento no
banco, dentro da jornada de trabalho, desde que coincidente ente c
a
bancario, excluindo-se os horarios de refeiyao.
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a) No caso de ocorrencia inequivoca de diferenya de salario, em prejuizo do
empregado, na folha de pagamento ou adiantamento, a empresa se obriga a efetuar 0
pagamento da respectiva diferenya, no prazo de 5(cinco) dias uteis, a partir da data da
constatayao da diferenya.
b) No caso de ocorrencia inequivoca de diferenya de salario, em prejuizo do
empregador, na folha de pagamento ou adiantamento, 0 empregado se obriga a
efetuar a devoluyao da respectiva diferenya, no prazo de 05(cinco) dias uteis, a partir da
data da constatayao da diferenya.·~
_
c) No caso de ocorrencia inequivQc~,,;feferenteao abono salarial previsto na clausula
"14" 0 empregador devera efetuar a 'cbrreyao no prazo de 10 (dez) dias uteis.

a) As empresas efetuarao nas folhas de pagamento de seus empregados 0 desconto
das mensalidades de convenios medicos e odontologicos firmados pelo sindicato
obreiro, desde que por este autorizado.
PARAGRAFO UNICO - 0 repasse das importancias descontadas devera ser efetuado
para 0 sindicato profissional ate 0 terceiro dia util, apos 0 pagamento dos salarios.
b) As empresas poderao descontar mensalmente dos salarios de seus empregados, de
acordo com 0 artigo 462, da CLT, alem dos descontos permitidos em lei, os referentes a
pianos medicos/odontologicos com participayao dos empregados nos custos,
alimentayao, alimentos, convenios com supermercados, medicamentos e
clube/agremiayoes desde que previamente autorizados por escrito, pelos proprios
empregados, ressalvado 0 direito dos mesmos reconsiderarem, no primeiro dia util do
mes e por escrito, a autorizayao anteriormente firmada, desde que nao tenham debitos
pendentes.
OUTRAS NORMAS REFERENTES A SALARIOS, REAJUSTES, PAGAMENTOS E
CRITERIOS PARA CALCULO

As empresas, quando possivel, promoverao 0 pagamento do PIS aos seus empregados,
no proprio local de trabalho. Em caso contrario a empresa oferecera condiyoes para que
o empregado receba 0 PIS.

GRA TIFICACOES,

ADICIONAIS,

AuxiLIOS

OUTRAS GRA TIFICACOES

14. ABONO SALARIAL
As empresas concederiio aos empregados,

em can iter espec'

E OUTROS

Percentagem:
14.a - 28% (vinte e oito por cento) para os trabalhadores que nlio tiveram concesslio de ferias no periodo de
01/12/2009 a 28/02/2010.
14.b -30,2% (trinta virgula dois por cento) para os trabalhadores que tiveram ferias no periodo de 01/12/2009
28/02/2010.
.

a

Incidencia para os trabalhadores que ganhamo piso salarial:
14.1 - 0 abono especificado nos itens "14.a" e~"14.b" desta convenylio incidini sobre sahirio percebido pelo
trabalhador em 30/11/2009, ap6s aplicado 0 mqice de aurnento salarial, conforme previsto na chiusula 04,
sendo que este percentual deve ser liquido, nlio incidindo deduyoes por se tratar de natureza indenizat6ria.
Forma de Pagamento:
14.2- Para os trabalhadores que se enquadram no item "14.a": 14% (catorze por cento) ate 05/03/2010 e 14%
(catorze por cento) ate 05/04/2010.
14.2- Para os trabalhadores que se enquadram no item "14.b":15,10% (quinze virgula dez por cento) ate
05/03/2010 e 15,10% (quinze virgula dez por cento) ate 05/04/2010.
Teto:
14.3 - para os trabalhadores que em 30/11/2009 percebiam sahirio igual ou superior a R$ 3.720,78 (tres mil
setecentos e vinte reais e setenta e oito centavos) receberlio 0 abono salarial nos seguintes termos:
14.3.1 - Para os trabalhadores que se enquadram no item "14.a": 520,90 (quinhentos e vinte reais e noventa
centavos) ate 05/03/2010 e 520,90 (quinhentos e vinte reais e noventa centavos) ate 05/04/2010.
14.3.2 - Para os trabalhadores que se enquadram no item "14.b": 561,83 (quinhentos e sessenta e urn reais e
oitenta e tres centavos) ate 05/03/2010 e 561,83 (quinhentos e sessenta e urn reais e oitenta e tres
centavos) ate 05/04/2010.
Abono para quem ganha ate 0 piso
14.4 - Aos trabalhadores que 0 seu sahirio nlio seja superior ao piso sallirial, qual seja de R$ 650,00 (seiscentos e
cincoenta reais), estabelecido na chiusula terceira desta convenylio, receberlio 0 abono salarial nos seguintes
termos:
14.4.a - Para os trabalhadores que se enquadram no item "14.a": 91,00 (noventa e urn reais) ate 05/03/2010 e
91,00 (noventa e urn reais) ate 05/04/2010.
14.4.b - Para os trabalhadores que se enquadram no item "14.b": 98,15 (noventa e oito reais e quinze centavos)
ate 05/03/2010 e 98,15 (noventa e oito reais e quinze centavos) ate 05/04/2010.
14.4.c- Para os trabalhadores que ganham 0 piso salarial (R$ 650,00) admitidos entre 0 periodo de 01/12/2009
28/02/2010 que se enquadram no item "14.a", sera pago de forma proporcional, conforme a tabela a seguir:

Admitidos em
Dezembro/2009
Janeiro/20lO
Fevereiro/20 10

Pagamento em 05 /03/2010
R$ 70,13
R$ 45,50
R$ 22,75

14.4.d -Para os trabalhadores adrnitidos entre 0 periodo de 01/12/2009
"14.b", sera pago de forma proporcional, conforme a tabela a seguir:

Admitidos em
Dezembro/2009
Janeiro/20 10

Pa amento em 05 /03/2010
R$ 75,66
R$ 49,07

a

Pagamento em 05/04/2010
R$ 70,13
R$ 45,50
R$ 22,75

a 28/02/2010

que se enquadram no item

I Fevereiro/2010
Abono Proporcional

I R$

24,53 ,

I R$ 24,53

para quem ganha acima;d9"pjsO:

14.5 - Para os trabalhadores admitidos ap6s a data data-base 01/12/2008, 0 abono salarial sera pago de forma
proporcional, na razao de 1/12 (urn doze avos) por mes, contados da data de admissao.
14.6- Considerando 15 (quinze) dias ou mais na proporyao de 1/12 (urn doze avos).

14.7 - Para os trabalhadores com Rescisao do Contrato de Trabalho entre
sera pago mediante rescisao complementar da seguinte forma:

0

periodo de 01/12/2009

a 28/02/2010

14.7.a - Para os trabalhadores que se enquadram no item "14.a": 7% (sete por cento) por mes de vigencia do
contrato de trabalho.
14.7.b - Para os trabalhadores que se enquadram no item "14.b": 7,55% (sete virgula cincoenta e cinco por
cento) por mes de vigencia do contrato de trabalho.

14.7.1 - A incidencia do abono previsto nas clausulas "14.7.a" e "14.7.b" sera obedecido
clausula "14.1" desta convenyao.

0

especificado na

14.7.2 - 0 abono devera ser pago aos trabalhadores que se enquadram nas clausulas "14.7.a" e "14.7.b" ate
05/04/2010.

AuxiLiO ALiMENTACAo
ClAUSULA DeCIMA QUINTA· VALE AliMENTACAO

Recomenda-se as empresas, sempre que possivel, 0 fornecimento de vale alimenta~ao
ou de mercado, de conformidade com 0 estabelecido nas regras do Programa de
Alimenta~ao do Trabalhador - PAT.

As empresas complementarao 0 valor do salario Iiquido no periodo de afastamento por
doen~a, ou acidente de trabalho, compreendido entre 0 16° e 0 60 dia, em valor
equivalente a diferen~a entre 0 efetivamente percebido da PrevidemciaSocial e 0 salario
Iiquido, respeitando sempre para efeito de complementa~ao, 0 limite maximo da
contribui~ao previdenciaria.
PARAGRAFO PRIMEIRO - Para os empregados que nao tenham direito ao auxilio
previdenciario por nao terem ainda completado 0 periodo de carencia exigido pela
Previdencia Social, a empresa pagara 70%(setenta por cento) do salario mensal entre 0
16° e 0 600dia, respeitado tambem e5 Iimit~ maximo de contribui~ao previdenciaria.
PARAGRAFO SEGUNDO - Nao endo.conhecido 0 valor sico da Previdencia Social a
0

. RRequeri...
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complementagao devera ser paga em valores estimados. Em ocorrendo diferenga a
maior ou a menor devera ser compensada"no pagamento imediatamente posterior;
PARAGRAFO TERCEIRO - Excluem-se os empregados afastados durante a vigencia
do contrato de experiencia.
PARAGRAFO QUARTO - Estando 0 empregado em gozo de auxilio doenga, as
empresas fornecerao os vales-transporte necessarios a locomogao do mesmo para a
realizagao da Pericia Medica quando solicitado pelo 6rgao previdenciario
AuxiLiO MORTE/FUNERAL

No caso de falecimento do empregado que recebe ate 10(dez) vezes 0 salario minimo,
como salario nominal, a empresa pagara a titulo de auxilio por morte, em parcela (mica,
juntamente com 0 saldo de salario e outras verbas trabalhistas remanescentes, 2(dois)
salarios nominais(base). Se 0 falecimento tiver side ocasionado por acidente do
trabalho, sera pago 0 valor equivalente a 3(tres) salarios nominais ( base).
PARAGRAFO PRIMEIRO - Os valores estabelecidos nesta c1ausula, para os
empregados que percebem salario nominal(base) acima de 10(dez) vezes 0 salario
minimo sera de 1(um) e 2(dois) salarios nominais, respectivamente.
PARAGRAFO SEGUNDO - A empresa que assim 0 desejar, podera fazer substituir esta
obrigagao por seguro de vida equivalente, cujo custeio devera ser de sua
responsabilidade.
PARAGRAFO TERCEIRO - 0 estabelecimento nesta clausula ("caput" e paragrafo
primeiro e segundo) aplica-se aos casos de infortunio dos quais venham a decorrer
invalidez permanente.

Recomenda-se as empresas que efetuem 0 pagamento do auxilio natalidade a seus
funcionarios, na forma da legislagao pertinentes em vigor.

a) As empresas com pelo menos 30(trinta) empregadas, com mais de 16
(dezesseis) anos de idade e que nao possuam creche pr6pria, poderao optar
entre celebrar 0 convenio previsto no paragrafo segundo do artigo 389 da
C.L.T., ou reembolsar as despesas diretamente havidas com a guarda,
vigilancia e assistencia de filhos legitimos ou legalmente adotados, em creche
credenciada, de sua livre escolha, ate 0 limite de 20%(vinte por cento) do salario
normativo da categoria, vigente na epoca do evento, por filho(a) com idade de 0
(zero) ate 6(seis) meses. Na.falta do coiTlprovanteacima mencionado sera pago
diretamente a empregada'o J~I?r fixe de 10%(dez por cento) do salario
normativo da categoria, vigentena epoca do evento, por filho(a) com idade entre
O(zero)e 6(seis) meses;
b) 0 auxilio creche objeto desta c1ausula nao integrara, para nenhum efeito, 0
salario da empregada;
c)
Estao excluidas do cumprimento desta cl'
as empresas que tiverem

condi90es mais favoraveis ou acordos especificos
representativo da categoria profissional.

celebrados

com 0 sindicato

Recomenda-se as empresas, sempre que possivel 0 seguinte:
a) 0 estabelecimento de convenios com farmacias e drogarias para aquisi9ao de
remedios pelos seus empregados, ou;
b) 0 reembolso mediante 0 adiantamento para desconto em duas parcelas dos
medicamentos adquiridos com receita medica, cujo custo de aquisi9ao ultrapasse de
20% (vinte por cento) do salario base do empregado, ou:
c) 0 estabelecimento de convenio com farmacia e drogarias, para desconto em folha de
pagamento do mes seguinte ao da aquisi9ao dos medicamentos, sempre que nao for
possivel 0 parcelamento recomendado na letra "b".

o empregado

com mais de 5(cinco) a 10(dez) anos de servi90 na mesma empresa que
solicitar demissao em decorrencia de sua aposentadoria definitiva, tera assegurado urn
abono de 1,5(um e meio) salario base.
Aos empregados com mais de 10(dez) anos de servi90 na mesma empresa 0 abono
sera de 2(dois) salarios base.

CONTRA TO DE TRABALHO - ADMISSAO,

DEMISSAO, MODALIDADES

NORMAS PARA ADMISSAO/CONTRA TACAO

Sera vedada a utiliza9ao de contrato de experiencia, quando da readmissao de
empregados para exercer a mesma fun9ao.
CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - TESTE ADMISSIGNAL
"')

-

a) a realiza9ao de testes pratica opeJacionalnao podera ultrapassar a 01 (urn) dia,
e nao tera remunera9ao nesse dia.
.b) as empresas que possuirem refeitorio fomecerao gratuitamente alimenta9ao
candidatos em testes, desde que estes coincidam com horarios de refei9ao.
c) 0 transporte sera por conta do candidato
vaga.

a

Sera garantido ao empregado admitido para a mesma f
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trabalho foi rescindido sob qualquer condi9ao, igual salario ao menor salario pago na
fun9ao, sem considerar as vantagens pessoais.
PARAGRAFO UNICO - Nao se incluem na garantia do item anterior as fun90es
individualizadas, ou seja, aquelas que possuam urn unico empregado no seu exerclcio,
bem como os empregados em perlodo de experiemcia ate noventa dias.

Para hip6tese de ocorrendo a rescisao do contrato de trabalho, nao serem pagas as
verbas decorrentes da rescisao a partir do dia legalmente exigivel, a empresa incorrera
em multa equivalente a 01 (urn) dias de trabalho, como se 0 empregado trabalhando
estivesse, multa esta que incidira por dia de atraso que revertera em favor do
empregado. 0 valor desta multa nao sera computado para efeito de 13° salario, ferias e
quaisquer outras verbas rescis6rias.
PARAGRAFO PRIMEIRO - Em sendo 0 empregado comissionado, a multa sera
equivalente a 01(um) dia do salario nominal base, acrescido de 1/30(um trinta avos) da
media de comissoes paga na rescisao, multa esta que incidira por dia de atraso e que
revertera em favor do empregado. 0 valor desta multa nao sera computado para efeito
de 13° salario, ferias e quaisquer outras verbas rescis6rias.
PARAGRAFO SEGUNDO - No caso do empregado nao comparecer para 0 recebimento
do valor devido, a empresa comunicara 0 fato ao Sindicato Profissional, isentando-se
em consequencia, da referida pena pecuniaria.
PARAGRAFO TERCEIRO - No caso de alega9ao de cometimento de falta grave,
ensejadora de justa causa, incluem-se na obrigatoriedade estabelecida no "caput",
apenas as verbas tidas como incontroversas(salario, ferias vencidas, etc.).
PARAGRAFO QUARTO - 0 empregado que tiver mais de 06(seis)meses de trabalho
na empresa e obrigat6rio a homologa9ao da rescisao no sindicato laboral

Recomenda-se as empresas, quando da rescisao do contrato de trabalho, em sendo 0
caso, observar 0 disposto no artigo 18, paragrafo 1°da lei n° 8.036/90, no que diz
respeito a multa de 40%(quarenta por cento) ser incidente sobre 0 montante de todos os
dep6sitos realizados na conta vinculada do empregado, durante a vigencia do contrato
de trabalho, atualizados monetariament~ e acrescidos dos respectivos juros mesmo em
tendo ocorrido saque para aquisi9aolam6rtiza9a~de casa pr6pria ou aposentadoria.
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CLAuSULA VIGESIMA SETIMA - COMU~lc-KCA0 DE FALTA GRAVE

Nos casos de rescisao de contrato de frabalho par justa causa, a empresa devera
comunicar ao empregado, indicando por escrito, contra recibo passado pelo empregado,
a falta grave cometida pelo mesmo.
Havendo recusa do empregado em fornecer 0 recibo de comunica9ao, a empresa sera
facultado supri-Io mediante a assinatura de duas testemunhas.

o aviso

previo sera comunicado, obrigatoriamente, por escrito, contra recibo do
empregado, esclarecendo se 0 empregado deve, ou nao, trabalhar no periodo.

MAO-DE-OBRA TEMPORARIAITERCEIRIZACAO
CLAuSULA VIGESIMA NONA - TRABALHO TEMPoRARIO

Na execuc;ao dos servic;os de sua atividade produtiva fabril ou atividade principal, no
segmento representado pela categoria profissional abrangida por esta Convenc;ao
Coletiva de Trabalho e, ainda, nos servic;os rotineiros de manutenc;ao mecanica e/ou
eletrica, as empresas nao poderao se valer senao de empregados por ela contratados
sob 0 regime da C.L.T., salvo nos casos definidos na lei n. 6019n4, e os casos de
empreitada, cujos servic;os nao se destinem a produc;ao propriamente dita.
Nos casos de substituic;ao de empregadas em deCOfn3ncia de licenc;a maternidade, 0
prazo previsto na lei n. 6019n4, a criterio da empresa e atendidos os dispositivos da lei
citada, podera ser prorrogado pelo prazo do efetivo afastamento.

As empresas mantenedoras de convenios com entidades especificas ou instituic;oes de
ensino, para realizac;ao de estagios, em havendo vagas disponiveis, poderao contratar
os estagiarios ao final do respectivo estagio.

As empresas, na medida de suas possibilidades, promoverao a admissao de deficientes
fisicos, em func;oes compativeis.

OUTRAS NORMAS REFERENTES A ADMISSAO, DEMISSAO E MODALIDADES DE
CONTRATACAO

Na hip6tese da empresa fornecer ou subsidiar transporte para 0 trabalho, 0 tempo gasto
durante 0 trajeto entre a residencia e 0 local de trabalho e vice-versa, nao sera
considerado para fins salariais ou quaisquer outros efeitos trabalhistas

RELACOES DE TRABALHO - CONDICOES DE TRABALHO, NORMAS DE
PESSOAL E ESTABILIDADES

Enquanto perdurar a substituiyao que nao tenha carater meramente eventual, o(a)
empregado(a) substituto(a) percebera os salarios do substituido.
PARAGRAFO ONICO- A substitui9ao superior a 90(noventa) dias deixara de ser
eventual, passando 0 substituto a ser efetivado na fun9ao do substituido, exceto se este
estiver sob amparo da Previdencia Social.

Aos funcionarios que tiverem suas fun90es extintas ou modificadas por altera90es
tecnologicas dos meios ou processos de produ9ao e que permanecerem no quadro de
lota9ao, recomenda-se 0 treinamento adequado para aprendizagem a eventual
ocupa9ao de novas fun90es.

a) As empresas fornecerao, gratuitamente aos empregados uniformes, fardamentos,
macacoes e outras pe9as de vestimenta bem como equipamentos individuais de
prote9ao e seguran9a, quando exigidos na presta9ao de servi90s.
b) 0 empregado se obrigara ao uso devido, lEi manuten9ao e limpeza adequada dos
equipamentos e uniformes que receber e a indenizar a empresa por extravio ou dano,
desde que se comprove 0 carater doloso. Extinto ou rescindido 0 seu contrato de
trabalho devera 0 empregado devolver os equipamentos e uniformes, que continuam de
propriedade da empresa, ou na impossibilidade da devolu9ao, 0 desconto
correspondente ao custo pago pela empresa~ ~ ~
c) Quando do fornecimento do equipam~nto, as empresas instruirao seus empregados
quanta ao usa adequado, manutenQao'ecuidados necessarios.
d) Quando, no desempenho de suas~fun90es, for exigido 0 usa de oculos de seguran9a
sera garantido, gratuitamente, aos empregados com defici€mciavisual, oculos corretivos
de seguran9a.
e) As empresas fornecerao, sem qualquer onus ao empregado, as ferramentas e
instrumentos de precisao, necessarios e utilizados no local de trabalho, para a presta9ao
dos servi90s respectivos.
f) As ferramentas ou instrumentos de precisao serao reembolsados pelos empregados,
na ocorrencia de perda ou dano causado pelo usa indevido, ressalvado 0 desgaste
normal das ferramentas.
g) 0 empregado podera ser impedido de trabalhar, com perda do respectivo salario e
freqOencia, quando nao se apresentar ao trabalho com 0 equipamento de prote9ao
individual (uso inadequado inclusive) ou em mas condi90es de higiene.

POLiTICAS DE MANUTENCAO DO EMPREGO
CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA - PREENCHIMENTO DE VAGAS

As empresas darao preferencia ao remanejamento interno de seus trabalhadores em
atividades, para preenchimento de vagas de niveis uperiores;

As empresas poderao utilizar 0 balcao de empregos do sindicato;
As empresas, sempre que possivel darao prefen3ncia a readmissao dos ex-empregados.

Garante-se a estabilidade provis6ria da empregada gestante ate 150(cento e cinqOenta)
dias ap6s 0 parto, assegurando-se-Ihe 0 direito de, em permanecendo no emprego
amamentar 0 seu filho, gozando de descanso de 30(trinta)minutos em cada turno de
trabalho.
PARAGRAFO PRIMEIRO - A criterio da empregada 0 descanso a que alude 0 caput da
clausula pod era ser gozado cumulativamente no inicio ou termino da jornada diaria.
PARAGRAFO SEGUNDO - A comunica9ao de gestante, devera ser feita ate 30(trinta)
dias ap6s a rescisao.
PARAGRAFO TERCEIRO - A garantia acima cessara no caso de rescisao de contrato
de trabalho por mutuo acordo entre empregado e empregador, com assistencia do
Sindicato Profissional.
ESTABILIDADE SERVICO MILITAR
CLAuSULA TRIGESIMA OITAVA - EMPREGADO COM IDADE DE PRESTACAO DE SERVICO
MILITAR

Os empregados selecionados para prestarem Servi90 Militar Obrigat6rio terao
estabilidade provis6ria desde a convoca,~aoate 30 dias ap6s a dispensa pelos orgaos
das for9as armadas.
r";.
.
As empresas que desejarem poderao.reverter esta estabilidade antes da incorpora~o
pela Iibera9ao do FGTS, urn salario a titulo de indeniza9ao alem do aviso previo. Nao se
aplica 0 disposto nesta clausula aos casos de rescisao de contrato de trabalho por justa
causa, termino de contrato a prazo determinado ou experiencia e pedido de demissao

a) Aos empregados que comprovadamente, manifestarem, por escrito e na vigencia do
seu contrato de trabalho, a condi9ao de estarem a urn maximo de 12(doze) meses da
aquisi9ao do direito a aposentadoria, e que, contem com urn minima de 5(cinco) anos na
atual empresa, ou que estejam a 18(dezoito) meses da aquisi9ao do direito de
aposentadoria e contem com 10(dez) anos de servi90 na atual empresa, fica
assegurado 0 emprego ou salario durante 0 periodo que falta para aposentar-se.
b) Completados os 30(trinta) anos de servi90, ou periodo necessario
obten9ao de
aposentadoria especial, sem 0 que 0 empregado requeira, fica extinta esta garantia
convencional.

a

OUTRAS NORMAS REFERENTES A CONDICOES PARA 0 EXERCiclO
TRABALHO
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As empresas com mais de 15(quinze) empregados, onde os mesmos habitualmente
fazem suas refei90es no local de trabalho, fornecerao instala90es adequadas para que
fa9am suas refei90es, no recinto da empresa, ou pelo menos, fornecerao mesas,
cadeiras, fogao e geladeira para que os empregados os utilizem para as refei90es.

CLAUSULA QUADRAGESIMA PRIMEIRA - NAO OCORRENCIA DE SUPERPOSICAO DE
VANTAGEM

A promulga9ao de legisla9ao ordinaria e/ou complementar, regulamentadora dos
preceitos constitucionais, substituira, onde aplicavel, direito e deveres previstos nesta
conven9ao, ressaltando-se sempre as condi90es mais favoraveis aos empregados
vedadas em qualquer hip6tese a acumula9ao.

A agua potavel oferecida aos trabalhadores devera ser submetida anualmente a analise
bacteriol6gica. Os reservat6rios e caixas de agua deverao ser mantidos em condi90es
de hi~iene e limpeza.
.
'" .
PARAGRAFO UNICO - 0 resultadb do ex~ame anual devera ser afixado no quadro de
avisos da empresa. Recomenda-se que 0 mesmo seja enviado ao sindicato Profissional
o qual tambem podera solicita-Io uma'vez ao ano.

CLAUSULA QUADRAGESIMA TERCEIRA - ANOTACAO DA FUNCAO NA CARTEIRA
PROFISSIONAL

As empresas anotarao na Carteira de Trabalho e Previdencia Social de seus
empregados suas corretas fun90es de acordo com a legisla9ao e tecnicas em vigor.
PARAGRAFO UNICO - As empresas anotarao as altera90es de salario por ocasiao da
data-base, na rescisao do contrato de trabalho e quando solicitado pelo empregado para
fins de obten9ao de financiamento junto ao S.F.H ..

As empresas que prestam servi90s fora do territ6rio nacional especificarao diretamente
com seus empregados, nos contratos de trabalho ou em aditamento, as condi90es
ajustadas, tais como remunera9ao, pagamento, despesas, visitas aos familiares, forma e
horario de trabalho.

Recomenda-se as empresas que na medida do possivel, mantenham em seu quadro
funcional, empregados com idade superior a 40(quarenta) anos.

A prom09ao e aumento salarial dela decorrente deverao ser anotadas na CTPS do
empregado, nao sendo compensavel ou dedutivel.

As empresas fornecerao comprovantes de pagamento de salario a seus empregados
com a discrimina9ao das importancias pagas a descontos efetuados, contendo a
identifica9ao da empresa e 0 valor do recolhimento a ser efetuado na conta vinculada do
FGTS.
,

,
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CLAUS~LA QUADRAGESIMA OITAVA~-RR~E~EHIMENTO DE FORMULARIO PARA
PREVIDENCIA
!"c't'; 'Z

l:~~

As empresas deverao preencher a docurneJJta~o exigida pelo INSS quando solicitado
pelo empregado, e fornece-Ia obedecendo'aos seguintes prazos maximos:
a) para fins de obten9ao de Auxilio Doen9a: 5(cinco) dias uteis;
b) para fins de aposentadoria: 10(dez)dias uteis;
c) para fins de obten9ao de aposentadoria especial: 15 (quinze)dias uteis.

As empresas que adotam a pratica da revista nos empregados deverao faze-Ia por pessoas do
mesmo sexo.

JORNADA DE TRABAlHO - DURACAO, DISTRIBUICAO, CONTROlE,
FAlTAS
COMPENSACAO

DE JORNADA

CLAuSULA QUINQUAGESIMA - COMPENSACAO DA JORNADA DE TRABALHO

I) Para as empresas que optarem pelo regime de compensa9ao da jornada de trabalho,
o horario sera 0 seguinte:
a) extin9ao completa do trabalho aos sabados: as horas de trabalho correspondentes
aos sabados, serao compensadas no decurso da semana de segunda a sexta-feira, com
o acrescimo de ate, no maximo, 2 (duas) horas diarias, de maneira que nesses dias
sejam completadas as horas semanais conveniadas, respeitados os intervalos de lei.
b) extin9ao parcial do trabalho aos sabados: as horas correspondentes a redu9ao do
trabalho aos sabados, serao da mesma forma compensadas pela prorroga9ao da
jornada de segunda a sexta-feira, observadas as condi90es gerais basicas referidas no
item anterior.
c) competira a cada empresa, de comum acordo com seus

de trabalho para efeito de compensay80, objetivando a extiny80 total ou parcial do
expediente aos sabados, dentro das normas aqui estabelecidas. Com a manifestay80
expressa do comum acordo antes referido, homologado pelo sindicato profissional, temse como cumpridas as exigencias legais, sem outras formalidades.
II) As empresas poder80 estabelecer programas de compensay80 de dias uteis
intercalados com feriados de fim de semana, de sorte que possam os empregados ter
periodo de descanso mais prolongado, inclusive nos dias de carnaval, com
comunicay80 previa ao Sindicato profissional e antecedencia minima de 10(dez) dias.
III) Quando 0 feriado coincidir com sabado, a empresa que trabalhar sob 0 regime de
compensay80 de hora de trabalho podera, alternativamente:
a) reduzir a jornada diaria de trabalho, subtraindo os minutos relativos a compensay80:
b) pagar 0 excedente como horas extraordinarias, nos termos desta Conveny80 Coletiva
de Trabalho.
~
IV - As empresas que optarem pelo mei0\cde compensay80 de jornada, considerada
"SEMANA ESPANHOLA", ou seja, em~uma semana trabalha 48 horas (de Segunda a
Sabado), sem 0 pagamento de nara extra a partir da Quarta diaria no Sabado,
compensara na semana seguinte, trabalh~nd()' 40 horas (Segunda a Sexta) dever80
firmar acordo junto ao Sindicato dos Trabalhadores

Tendo em vista que as empresas podem se interessar em obter autorizay80 ministerial
para a reduy80 de descanso intrajornada, 0 sindicato profissional, desde logo manifesta
sua expressa concordancia relativamente a esta pretens80.

As empresas poder80 firmar acordos com os seus empregados em sua totalidade ou em
setores especificos, relativamente a horarios especiais de trabalho, tendo em vista
manter 0 processo de prodUy80, evitando assim a interrupy80 nas areas em que por
motivo de ordem tecnica n80 seja possivel a parada das maquinas e/ou equipamentos,
com comunicay80 previa ao sindicato.

As empresas poder80 estabelecer, em sua totalidade ou em setores especificos, em
qualquer tempo, dentro da vigencia desta Conveny80 Coletiva de Trabalho,
f1exibilizay80da jornada de trabalho visando manter 0 f1uxode atividades em periodos
de f1utuay80 do volume de prodUy80, atraves de urn sistema de debito e credito de
horas, formando urn banco de horas.
PARAGRAFO PRIMEIRO - As empresas que optarem pela utilizay80 deste mecanisme
dever80 convocar 0 Sindicato Profissional e 0 Sindicato Patronal para participarem da
negociay80 para fixay80 das regras relativas a f1exibilizay80de jorn a.
PARAGRAFO SEGUNDO - Aprovado pela maioria absolut
0
abalhadores, sera
utilizado 0 modelo de acordo coletivo em anexo.
http://WWW2.mte.gOV.br/inteme~riOs/I
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Sera abonada a falta do empregado estudante no horario do exame escolar, inclusive
exame vestibular ao curso superior pr:estado pelo empregado estudante na base
territorial de seu Sindicato, desde que estabelecimento oficial, pre-avisado 0
empregador e feita posterior comprovac;ao.
~ \::
l

•

J

~

a) 0 empregado que contrair matrimonio tera direito a 3(tres) dias uteis consecutivos de
gala, sem prejuizo de salario, pre-avisada a empresa e mediante apresentac;ao da
competente certidao de casamento.
b) 0 empregado podera deixar de comparecer ao servic;o,sem prejuizo de salario, por 1
(um)dia em caso de falecimento de sogro ou sogra, mediante comprovac;ao.
c) No caso de internac;ao de conjuge, coincidente com a jornada de trabalho, ou de
filhos quando houver impossibilidade do outro conjuge ou companheiro(a) efetua-Ia, a
ausencia do(a) empregado(a), naquele dia, nao sera considerada para efeito de
descanso semanal remunerado, ferias e 13°salario, apresentada a posterior
comprovac;ao.
d) no caso de ausencia do empregado motivada pela necessidade de obtenc;ao de
documentos legais pessoais, mediante posterior comprovac;ao, a falta nao sera
considerada para efeito de descanso semanal remunerado, ferias e 13°salario. Nao se
aplicara este item (item lid") quando 0 documento puder ser obtido em dia nao uti!.

FERIAS E LlCENCAS
OUTRAS DISPOSICOES SOBRE FERIAS E LlCENCAS
CLAuSULA QUINQUAGESIMA SEXTA - FERIAS PROPORCIONAIS

Os empregados com menos de 12(doze) meses de contrato de trabalho que
rescindirem, por demissao espontanea, pacta laboral faraDjus ao recebimento de ferias
proporcionais.

o inicio das ferias dos empregados devera se dar nos dias imediatamente posteriores
ao feriado, descanso remunerado ou dia compensado.
PARAGRAFO UNICO - No caso de ferias coletivas, os dias 25 de dezembro e 01 de
janeiro nao serao considerados para efeito da contagem dos dias gozados, portanto,
nao incidindo sobre os dias referidos 0 terc;oconstitucional de ferias
CLAUSULA QUINQUAGESIMA OITAVA - OPCAO PELO PERioDO DE GOZO DE FERIAS

o empregado podera manifestar sua Opc;80preferencial em elac;aoao periodo de gozo
de ferias individuais, quando da elaborac;ao, pela em sa, da respectiva escala. A
http://www2.mte.gov.br/intemet/m~~
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empresa na medida de suas possibilidades programara as ferias de seus empregados
segundo essa opc;ao preferencial, permanecendo, entretanto, com a prerrogativa contida
no art. 136 da CLT.

SAUOE E SEGURANCA

DO TRABALHAOOR

CONDICOES DE AMBIENTE DE TRABALHO
CLAuSULA QUINQUAGESIMA NONA - PREVENCAO DE ACIDENTES COM PRENSAS
MECANICAS

As prensas mecanicas deverao dispor de mecanismo de seguranc;a que previnam a
ocorrencia de acidentes com os empregados que operam essas maquinas.

As empresas que trabalhem no periodo noturno oferecerao condic;oes de remoc;ao, em
caso de acidente do trabalho ou doenc;a, quando necessario 0 afastamento do
empregado do local de trabalho.

A empresa entregara ao empregado, por ocasiao de seu desligamento, quando por este
solicitado, uma c6pia do laudo de insalubridade existente, bem como preenchera 0
formulario para aposentadoria especial, para fins de comprovac;ao junto ao instituto
previdenciario.
CIPA - COMPOSICAO, ELEICAO, ATRIBUICOES, GARANTIAS AOS CIPEIROS
CLAuSULA SEXAGESIMA SEGUNDA - CIPA

A eleic;ao da CIPA devera ser precedida de ampla divulgac;ao interna, sendo convocada
com antecedencia de 60(sessenta) dias, com c6pia da convocac;ao enviada ao Sindicato
Profissional, estabelecendo prazo de ate 10(dez) dias antes do pleito para registro de
candidatos, que no ato deverao receber comprovante de sua inscric;ao;
PARAGRAFO PRIMEIRO - A eleic;ao sera procedida sem a constituic;ao e inscric;ao de
chapas, realizando-se 0 pleito atraves de votac;ao em lista (mica contendo nome de
todos os candidatos. As Empresas setorializarao se for 0 caso, a inscric;ao e a eleic;ao
dos candidatos;
PARAGRAFO SEGUNDO- Todo 0 processo eleitoral e a respectiva apurac;ao poderao
ser coordenados pelo Vice-Presidente da CIPA em exercfcio, se este assim 0 quiser,
.
com 0 Servic;o de Seguranc;a e Medicina do Trabalho da Empresa, caso
em ue os membros coordenadores da eleic;ao e apurac;ao nao poderao participar da

'c;a .
RA
FO TERCEIRO - Ap6s a realizac;ao das eleic;oes 0 seu resultado, com c6pia
da r
ectiva ata de posse, devera ser enviado ao sindicato Profissional no prazo de 10
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(dez) dias uteis;
,
PARAGRAFO QUARTO - Os represemtantes dos empregados na CIPA, efetivos ou
suplentes, nao poderao sofrer despedidasarbitrarias, entendendo-se como tal a que nao
se fundamentar em motivo disciplinar, t$cnico, economico ou financeiro.
TREINAMENTO PARA PREVENCAO DE ACIDENTES E DOENCAS DO TRABALHO
CLAuSULA SEXAGESIMA TERCEIRA - MEDIDAS DE PROTECAO

a) No primeiro dia de trabalho do empregado, a empresa fara 0 treinamento com
equipamento de proteyao, dara conhecimento das areas perigosas e/ou insalubres e
informara sobre os riscos dos eventuais agentes agressivos de seu posto de trabalho.

Sera obrigatorio e gratuito 0 exame medico por ocasiao da admissao, periodico, na
mudanya de funyao, no retorno ao trabalho, depois de afastado por periodo igual ou
superior a trinta dias por motivo de doenya ou acidente, de natureza ocupacional ou
nao, ou parte, e demissional, respeitando os prazos legais.
PARAGRAFO PRIMEIRO - Sera fornecido ao empregado, quando por este ou seu
medico forem requeridos, 0 resultado dos exames admissional, periodicos, na mudanya
de funyao, no retorno ao trabalho, depois de afastado por periodo igual ou superior a
trinta dias por motivo de doenya ou acidente, de natureza ocupacional ou nao, ou parto,
e demissional.
PARAGRAFO SEGUNDO - A segunda via do atestado de Saude Ocupacional (ASO)
sera obrigatoriamente entregue ao trabalhador, mediante recibo na primeira via.
PARAGRAFO TERCEIRO - As empresas fabricantes ou recuperadoras de baterias que
manipulam oxido de chumbo, submeterao seus empregados a exames medicos
especificos.

o

empregado sera dispensado do trabalho, no caso de existir a necessidade de
Submeter-se a exames laboratoriais, quando solicitado pelo medico da empresa do
sindicato ou da Previdencia Social, pelo tempo necessario a realizayao dos exames
mediante a respectiva comprovayao posterior.
ACEITACAO DE ATESTADOS MEDICOS

CLAuSULA SEXAGESIMA SEXTA - ATESTADOS MEDICOS

As faltas ocorridas por motivo de doenya poderao ser justificadas por atestados medicos
fornecidos pela instituiyao Previdenciaria, qualquer instituiyao conveniada ou ontratada
pela empresa, ou pelo Sindicato Profissional.
PARAGRAFO UNICO - Sera fornecido 0 CID (Codigo Internacional de
que 0 paciente autorize.

http://www2.mte.gov.br/internet/~;elatorios/lmprimirIC

PROFISSIONAIS DE SAUDE E SEGURANCA
CLAuSULA SEXAGESIMA SETIMA - TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO

E vedado

aos tecnicos de Seguran9a do Trabalho, nas empresas abrangidas pelo NR4,
o exercicio de outras atividades nas empresas durante 0 horario de sua atua9ao
profissional no respectivo servi90.

a) Nas empresas que utilizam mao-de-obra feminina, as enfermarias ou caixas de
primeiros
socorros
deverao
conter absorventes
higienicos,
para ocorrencias
emergenciais;
b) As empresas proporcionarao, gratuitamente, produtos adequados a higiene pessoal
de seus empregados, de acordo com as condi90es especificas do trabalho realizado.

RELACOES SINDICAIS

As empresas colocarao a disposi~o local apropriado e acessivel aos trabalhadores
para fixa~o de comunicados oficiais de interesse da categoria, os quais serao
encaminhados ao setor competente da empresa.

LlBERACAO DE EMPREGADOS PARA ATIVIDADES SINDICAIS
CLAUSULA SEPTUAGESIMA - LlBERACAO DE DIRIGENTES SINDICAIS

Os dirigentes sindicais eleitos e no maximo de 01(um) por empresa, pertencentes ao
Sindicato Profissional convenente, serao liberados por ate 20(vinte) dias, sucessivos ou
alternados, no prazo de vigencia desta conven9ao, para que, sem prejuizo de seus
salarios, nas empresas onde sejam empregados, possam comparecer a assembleias,
congressos, cursos e outras prom090es sindicais ou de organismos oficiais, desde que
haja a comunica9ao previa, no minima de 5(cinco) dias com a comprova9ao do efetivo
comparecimento no evento.
CONTRIBUIC0ES

SINDICAIS

Em conformidade com 0 disposto no inciso IV, do artigo 8° da constitui9ao Federal, por
decisao de Assembleia Geral Ordin~ria 'da Categoria Profissional, sera procedido 0
desconto no salario dos empregados na importancia correspondentes de 2,0%(dois por
cento) mensal, do piso da categoria, a partir do mes de janei
de 2010, que devera ser
recolhido a entidade de classe ate 0 decimo dia util subse .. nte ao do desconto.
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PARAGRAFO PRIMEIRO - Excetua-se do desconto, tao somente, os empregados cuja
contribui<;ao sindical seja, na forma da legisla<;ao vigente, devidamente recolhida para
entidade sindical representativa de categoria profissional diversa da convenente ou os
que foram excluidos por decisao de assembleia;
PARAGRAFO SEGUNDO - 0 pagamento da reversao sera efetuado atraves de guias
especiais, que serao enviadas as empresas. Apes 0 recolhimento, deverao as mesmas
ser enviadas ao sindicato profissional, acompanhada da rela<;ao nominativa dos
empregados contribuintes, com os respectivos valores;
PARAGRAFO TERCEIRO - 0 descumprimento pela empresa, do recolhimento da
reversao salarial a que se refere 0 "caput" da c1ausula, no prazo de ate 0 10° dia do mas
subsequente ao desconto determinara a incidancia de multa idantica a prevista no artigo
600 da C.L.T.
PARAGRAFO QUARTO - Quaisquer divergancias, esclarecimentos ou duvidas, deverao
ser tratados diretamente com 0 sindicato profissional, que assume toda e qualquer
responsabilidade em rela<;ao a clausula.
PARAGRAFO QUINTO - A mesma taxa de reversao sera descontada dos empregados
que vierem a serem admitidos dentro do periodo de vigancia desta conven<;ao por
ocasiao do seu primeiro pagamento excetuando-se os empregados que comprovem ter
efetivado tal recolhimento.

OUTRAS DISPOSICOES SOBRE RELACAO ENTRE SINDICATO E EMPRESA
CLAuSULA SEPTUAGESIMA SEGUNDA - TAXA DE CONTRIBUICAO AO SINDICATO
PATRONAL

De acordo com as decisoes da respectiva Assembleia Geral e a legisla<;ao vigente, as
empresas filiadas e integrantes das categorias representadas, recolherao ao Sindicato
Patronal abaixo firmado, a quantia de R$ 30,00 (trinta reais), a titulo de taxa de reversao
assistencial.
PARAGRAFO PRIMEIRO: As empresas ainda recolherao nos meses de mar<;0/2010 e
julho/2010 junto com a taxa de reversao assistencial supramencionada, mais R$ 3,00
(tras reais) por funcionario, ao Sindicato Patronal.
PARAGRAFO SEGUNDO: A nao observancia dos prazos estipulados para os
pagamentos, determinara a incidancia sobre as contribui<;oes, dos acrescimos legais
previstos no art. 600 da CLT, protesto e consequente cobran<;a judicial.

CLAuSULA SEPTUAGESIMA TERCEIRA - PARTICIPACAO DAS EMPRESAS NA
QUALIFICACAO PROFISSIONAL DOS EM~REGADOS

As empresas recolherao as suasexJt~'1sas, ,.excepcionalmente para esta conven<;ao,
diretamente para a Entidade Sindical'lProfissional dos empregados abrangidos por esta
Conven<;ao Coletiva de Trabalho, a titulo de participa<;ao na manuten<;ao de fundo
sindical de educa<;ao e qualifica<;ao profiSsional, 0 valor de R$ 45,00(quarenta e cinco
reais) por empregado beneficado por esta Conven<;ao Coletiva de Trabalho a ser pago
em 20105/2010 PARAGRAFO PRIMEIRO: Excluem-se da aplica<;ao desta clausula, os
empregados pertencentes a categorias profissionais diferenciadas, bem como os que
estiverem com seus contratos de trabalho suspensos, seja a que titulo for, deve ser
observado que 0 respectivo empregado mantenha contrato de trabalho com a empresa,
devidamente registrado na fun<;ao diferenciada.
PARAGRAFO SEGUNDO - A presente c1ausula constitui mera repro

delibera9ao das assembleias realizadas pelo Sindicato Profissional, ficando pelas partes
convencionado que toda e qualquer divergencia, esclarecimentos, duvidas ou a90es de
ordem economicas, administrativas ou judicial deverao ser tratadas direta e
exclusivamente com 0 sindicato profissional, bem como qualquer onus financeiro e/ou
impostos incidentes sobre referidas contribui90es serao integralmente assumidos pelo
sindicato representativo dos trabalhadores, unicos beneficiarios da Contribui9ao prevista
nesta clausula, os quais assumem toda e qualquer responsabilidade pela sua fixa9ao,
estando isento 0 Sindicato Patronal signatario da presente, bem como as empresas por
ele representadas.

CLAUSULA SEPTUAGESIMA QUART A - MULTA POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DE
MENSALIDADES

A empresa devera recolher a mensalidade do sindicato, paga por seus empregados ate
10(dez) dias ap6s ter sido feito 0 desconto.
PARAGRAFO PRIMEIRO - No caso de cobran9a feita pelo pr6prio sindicato, a empresa
tera 5(cinco) dias ap6s receber a notifica9ao de cobran9a para proceder ao pagamento;
PARAGRAFO
SEGUNDO - No caso de descumprimento
dos prazos acima
estabelecidos, a empresa fica obrigada a recolher a mensalidade corrigida com base no
(ndice da T.R.D. ou seu substituto, ate 0 dia do efetivo recolhimento.

DISPOSICOES GERAIS

Fica institu{da multa penal, por infra9ao as disposi90es clausuladas nesta conven9ao,
por empregado, 0 valor equivalente a 2%(dois por cento) do piso salarial exclusivamente
nas obriga90es de fazer, a qual revertera em favor do prejudicado.
OUTRAS DISPOSlcOeS
~, ~"

CLAuSULA SEPTUAGESIMA SEXTA -'FORO
~

Fica eleito 0 foro da sede do sindicato Profissional, para dirimir conflitos oriundos da
presente Conven9ao Coletiva de Trabalho.
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ANEXOS
ANEXO I - FLEXIBILIZACAO DA JORNADA DE TRABALHO
ANEXO DA CLAUSULA N° 53 FLEXIBILIZACAO DA JORNADA DE TRABALHO,
CONSTANTE DA CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO

De urn lade (empresa ...) e de outro 0 (Sindicato ...), de acordo com 0 deliberado em Assembh3ia
Geral Extraordinaria legalmente convocada e realizada nos termos da legislayao em vigor,
resolvem entre si celebrar 0 Acordo Coletivo de Trabalho que passa a fazer parte integrante dos
contratos individuais, nos termos das c1ausulas e condi90es a seguir:
Clausula Primeira - Do Objeto
As partes, acreditando na modernidade das rela90es entre 0 Capital e 0 Trabalho, resolvem
f1exibilizar a jornada de trabalho dos empregados, que sera administrada atraves de debito e
credito, formando-se urn Banco de Horas.
Clausula Segunda - Fundamenta~ao Legal '"'
Acordo Coletivo de Trabalho~esta amparado pelo que dispoe 0 art. 59 da CLT, com
redayao dad a pela Lei nO9.601/98 e Medida Provis6ria 2.164-41/2001, que alteram 0 paragrafo
2° do referido artigo estabelecendo que oexcesso de horas em urn dia pode ser compensado
pela correspondente diminuiyao em outro dia, de maneira que nao exceda, no periodo maximo
de urn ano, a soma das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado 0 limite
maximo de 10 (dez) horas diarias.

o presente

Clausula Terceira - Da Jornada - Criterio de Compensa~ao
As horas trabalhadas na semana, compostas pela jornada contratada acrescidas da
prorroga9ao, que nao pode ultrapassar 10 (dez) horas diarias, serao creditadas no Banco de
Horas para posterior compensayao atraves da concessao de folgas ou adicionadas no periodo
de ferias legais, na proporyao de urn por urn no que se refere aos dias uteis e urn por dois no
que se refere aos domingos e feriados, sem qualquer adicional.
Paragrafo Primeiro: As horas faltantes para completar a jornada semanal contratada serao
debitadas no Banco de Horas, na proporyao de urn por urn no que se refere aos dias uteis e urn
por dois no que se refere aos domingos e feriados, que poderao ser repostas a criterio das
partes.
aragrafo Segundo: As horas trabalhadas alem do disposto no "caput", assim como aquelas que
trapassarem 0 limite diario de 10 (dez) horas, serao pagas como extraordinarias, obedecendo
orma coletiva vigente. Essas horas excedentes nao serao consideradas para efeito de credito e
nao comporao 0 Banco de Horas.
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Clausula Quarta - Da Jornada
A jornada de trabalho dos empregados sera a que consta dos respectivos contratos individuais
de trabalho, bem como 0 intervalo para refei9ao e descanso previsto.
Clausula Quinta - Da Remunera~ao
A remunera9ao mensa I basica dos empregados nao sofrera qualquer altera9ao por conta deste
Acordo Coletivo de Trabalho.
Paragrafo (Jnico: As horas objeto do banco de horas nao terao qualquer reflexo no computo do
DSR, fE~riase 13° salario, a nao ser quando pagas como extraordinarias.
Clausula Sexta - Do Relatorio de Horas
o saldo de horas sera administrado pelo empregador atraves de um controle individual, sendo
comunicado aos respectivos empregados periodicamente.

Clausula Setima - Da Comunica~ao da Compensa~ao
Possuindo 0 empregado saldo credor no Banco de Horas e desejando sua utiliza9ao imediata
como folga, devera comunicar a empresa com antecedemcia minima de 03 (tres) dias, facultado
ao empregador acolher a solicita9ao ou negociar novo periodo.
Clausula Oitava - Dos Admitidos
Os empregados
admitidos
no periodo
da vigen cia do presente
automaticamente, estarao integrados no sistema de Banco de Horas.

Acordo

Coletivo,

Clausula Nona - Dos Desligados
Na ocorrencia de desligamento do empregado, 0 saldo credor sera pago com os acrescimos
sobre a remunera9ao da hora normal previstos na Conven9ao Coletiva de Trabalho, eo saldo
devedor sera abonado.
.
Paragrafo (Jnico: No caso de dispensa por justa causa as horas negativas serao descontadas.
<

Clausula Decima - Da Liquida~ao do ~ilnco de Horas
A presente norma observara 0 limite dos 12 (doze) meses seguintes a assinatura do Acordo,
devendo as partes zerar 0 Banco de Horas, eliminando 0 excesso de creditos ou debitos na
vigencia do presente acordo.
Paragrafo (Jnico: Eventuais saldos de horas (debitos e creditos) existentes na apura9ao do
balan90 poderao ser objeto de negocia9ao visando a transferencia para exercicio posterior.
Clausula Decima Primeira - Do Acordo de Compensa~ao
A ad09ao deste sistema de f1exibiliza9ao da jornada de trabalho nao descaracterizara
de compensa~o de jornada porventura existente.
Clausula Decima Segunda - Da Vigencia
o presente instrumento tera vigencia de 01 (um) ano, compreendido

a

./

./

0 acordo

no periodo de .... ../. .../. ...

.

Por estarem justas e acertadas e para que produza efeitos juridicos e legais, assinam as partes
acordantes 0 presente Acordo Coletivo de Trabalho em 3 (tres) vias, comprometendo-se,
consoante 0 que dispoe 0 artigo 614 da Consolida9ao das Leis do Trabalho, promover 0
deposito de uma via do
5 0, para fins de registro e arquivo, Delegacia Regional do Trabalho.
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