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lnstrurnentc Coletivo alnda nãô transrnitido, passível de alteração.
CoNVENçÃO COLETM DE TRABALHO 201812019
NúMERo DA

soLrcrrAçÃo:

MR00821 2/2c19

SINDICATO NACIONAL DA INDUSTRIA DE ALIMENTACAO ANIMAL, CNPJ n. 62.803.12710001-04,
ato representado(a) por seu Procurador, S(a). EDWAI- CASONI DE PAULA FERNANDES JUNIOR;

NESTC

E

FED DOS TRAB NAS IND DE ALIM DO EST

S

PAULO, CNPJ N. 62.651 .468/0001-01

,

NESTE AtO

representado(a) por seu Presidente, Sr(a). ANTONIO VITOR;

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE ALIMENTACAO DE CAPIVARI, RAFARD,
ELIAS FAUSTO, MOMBUCA, CONCHAS, PEREIRAS, LARANJAL PAULISTA E CESARIO L, CNPJ N.
46.927 .182|OOO1-41 , neste ato representado(a) por seu Presidente, S(a). JOSE LUIS CLAUDIO;
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE ALIMENTACAO E AFINS DE ITAPIRA, CNPJ
57 .487 .332t0001-60, neste ato rêpresentado(a) por seu Presidente, S(â). JOSE ElVlLlO
CONTESSOTTO;

n.

SINDICATO DOS TRAB NAS IND DA ALIMENTACAO DE P PRUDENTE, CNPJ n. 55.334.24710001-36,
neste ato representado(a) por seu Presidente, S(a). JOSE GONCALVES DA SILVA;
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE ALIMENTACAO DE RIO CLARO, CNPJ n.
56.398.02710001-39, neste ato representado(a) por seu Prêsidente, S(a). EDVALDO SANTOS SILVA:
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE ALIMENTACAO E AFINS DE SOROCABA E
REGIAO, CNPJ n. 71 .869.549/000í -65, neste ato representado(a) por seu Diretor, S(a). EDNA PEREIRA
DE SOUZA;

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS D.A.F.DE JAB, CNPJ n. 60.248.663/0001-51,
neste ato representado(a) por seu Presidente, S(a). SILVANO PEDRO;
SINDICATO DOS TMBALHADORES NAS INDUSTRIAS DA ALIIMENTACAO E AFINS DE MOGI MIRIIVI E
REGIAO, CNPJ n. 52.781 .333/0001-07, neste ato representado(a) por seu Presidênte, S(a). DANIEL
CONSTANTINO PEDRO;

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE ALIMENTACAO E AFINS DE PORTO
FELIZ|BOITUVA E REGIAO, CNPJ n.55.146.096/0001-92, neste ato representado(a) por seu Procurador,
S(a). NELSON DA SILVA;
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE ALIMENTACAO DE ARARAQUARA E ,.
REGIAO, CNPJ n. 43.97 5.22610001-10, neste ato representado(a) por seu Presidente, S(a). ANTONIO "
GONCALVES FILHO;
/
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE ALIMENTACAO DE GUARATINGUETA E
REGIAO, CNPJ n. 48.554.075/000140, neste ato rêpresentado(a) por seu Presidente, S(a). ADEILDO
ANTONIO DOS SANTOS;

?

/

SINDICATO DOS TRAB NAS INDUSTRIAS ALIMENTACAO BARRETOS, CNPJ n. 51.808.293/0001-7S.,.\
\U
neste ato representado(a) por seu Presidente, S(a). LUIZ CARLOS ANASTACIO;

SINDICATO DOS TRAB NAS IND DE ALIMENTACAO

E AFINS DE

SINDICATO DOS TRABALHADORES

E

n.i
!
-é=_-

VOTUPORANGA, CNPJ

56.364.540/0001-09, neste ato representado(a) por seu Presidente, S(a). PAULO

LAURINDO;

EMPREGADOS ASSALARIADOS NAS INDUSTRIAS DE

ALIMENTACAO DE FRANCA E REGIAO, CNPJ n. 47 .985.73410001-30, neste ato repÍesentado(a) por seu
Presidente, S(a). LUIZ DE PAULA PEDROSO;
SINDICATO DOS TRAB NAS INDS DE ALIMENT E AFINS DE ATA, CNPJ n.43.756.659/000
reprêsentado(a) por seu Presidente. s(a). DULcE ELENA JOSEFINA FERREIR&
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SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE ALIMENTACAO E AFINS DE LIMEIRA, CNPJ

n.

.475.408t0001-50, neste
CAMARGO JUNIOR;
51

ato representado(a) por seu Presidente, S(a). ARTUR BUENO DE

SIND DoS TRAB NAS IND DE ALIMENTACAO DE GUARULHOS, CNPJ n. 49.088.800/0001-03,
representado(a) por seu Presidente, S(a). PAULO FRANCISCO DE ALMEIDA;

NESTE AtO

SINDICATO DOS TRAB.IND.DE ALIMENTACAO AFINS DE JAU REGI, CNPJ N.49.895.550/OOOl-05,
ato representado(a) por seu Presidente, S(a). JOAO DE DEUS DE LIMA;

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DO ACUCAR

NESTE

E DA ALIMENTACAO

DE

RtBEtRAO PRETO E REG|AO, CNPJ n. 55.978.050/0001-30, neste ato representado(a) por seu Presidente,
S(a). OSVALDO CRISPIM;

SINDICATO DOS TRAB NAS IND DE ALM DE JUNDIAI, CNPJ N. 50.952.035/OOO 1-07, NESTE
representado(a) por seu Presidente, S(a). EDILSON SEVERINO DE CARVALHO;

AtO

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE ALIMENTACAO DE PORTO FERREIRA,
CNPJ n. 55.191 .373/0001-89, neste ato representado(a) por seu Presidente, s(a). oRLANDO DOS
SANTOS:
SINDTCATO DOS TRABALHADORES NAS TNDUSTRIAS DE ALIMENTACAO DE SAO JOSE DO RIO
PRETO E REGIAO SP, CNPJ n. 56.359.24310001-75, neste ato representado(a) por seu Presidente, S(a)TIAGO GONCALVES PEREIRA;

SIND. DOS TRAB IND. ALIM E AFINS DE AVARE E REGIAO, CNPJ N. 00.270.855/0001.32,
representado(a) por seu Procurador, Sr(a). NELSON DA SILVA;

NESTE AtO

SIND.TRAB.IND.DE ALIIVIENTACAO E AFINS DE BAURU E REGIAO, CNPJ n- 54.732.953/0001-73,
ato representado(a) por seu Presidente, S(a). ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA MATHEUS;

NESTE

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DO ACUCAR DE MACATUBA' CNPJ
02.694.806/0001-52, neste ato rêpresentado(a) por seu Presidente, S(a). DUAIR MARTINS PEREIRA;

N.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE ALIMENTACAO DE CAMPINAS (SITAC),
CNPJ n. 46.070.678/0001-4'1 , neste ato representado(a) por seu Presidente, S(a). MARCOS ROBERTO
DA SILVA ARAUJO;
SINDICATO DOS TRAB NAS INDUST DE ALIMENT DE MORRO AGUDO, CNPJ n.60.243.367/0001'68,
neste ato representado{a) por seu Presidente, S(a). WEBER DE SOUZA ARAGAO;

SINDICATo TRABS NAS INDS DE ALIMENTACAO

E AFINS DE

51 .508.23210001-96, neste ato representado(a) por seu Presidente,

MARILIA E REGlAo, CNPJ n.
S(a). WILSON VIDOTO MANZON;

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE ALIMENTACAO DE TUPA, CNPJ
51 .517.613/0001-31 , neste ato representado(a) por seu Presidente, S(a). NICANOR MEIRA DIAS;

N.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE ALIMENTACAO DE PIRACICABA, SANTA
BARBARA D'OESTE, AMERICANA, RIO DAS PEDRAS, SALTINHO, TIETE, CHARQUEADA, CNPJ N,
54.407 .02810001-77, neste ato representado(a) por seu Presidente, S(a). FANIO LUIS GOMES;
SINDICATO DOS TRABAL NAS INDS DE ALIMENTACAO SAO PAULO, CNPJ n.48.794.846/0001-77,7/
neste ato representado(a) por seu Presidente, S(a). ORLANDO ROBERTO DUTRA;
-'t-.
celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho,- J
I
previstas nas cláusulas

/

sêguintes:

Ú
\ N
N"

CLÁUSULA PRIMEIRA . VIGÊNCIA E DATA.BASE
As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01" de mai
a 30 de abril de 2019 e a data-base da categoria em 01o de maio.

nnrJ

\\v

I

CLAUSULA SEGUNDA -ABRANGENCIA
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A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) econômicas e proÍissionais das
lndústrias de Alimentação Animal, com abrangência territorial em SP.

SALARIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO
PISO SALARIAL
CLÁUSULA TERCEIRA . SALÁRIO NORMATIVO
Ficâ assegurado, para os empregados abrangidos por esta ConvenÇão, um salário normativo que será de
R$ 1.428,Ó0 (um mil e quatrocentos e vinte e oito reais) por mês. Excluem-se da abÍangência desta cláusula
os menores aprendizes na forma da Lei.

REAJ USTES/CORREÇOES SALARIAIS
CLÁUSULA QUARTA . REAJUSTAMENTO SALARIAL
Os salários dos empregados abrangidos por esta Convenção vigentes em 01lO5l2O17 seráo reajustados em
01lO5t2O18 pelos pêrcentuais únicos, totais e negociados a seguir especificados, obedecidos os seguintes
critérios:
a) os empregados que, em 30/04/18, percebiam salários de até R$ 8.670,00 (oito mil seiscentos e setenta
reais) receberão o reajuste de 2,00 % (dois por cento);

b)

os empregados que, em 30/04/18, pecêbiam salários acima de R$ 8.670,00 (oito mil seiscentos e

setenta reais) receberão valor flxo de R$ 173,40 (cento e sêtenta e três reais e quarenta cêntavos);

ParágraÍo Único - Devido a demora nas negociações, as empresas que não efetuaram o reajuste nos
meses de maio de 2018 à fevereiro de 2019 deverão pagar as diÍêrenças relativas ao salário dos
respectivos meses alé 30 de junho de 2019.
CLÁUSULA QUINTA . COMPENSAçÕES

Nos termos da cláusula 3", todos os aumentos, reaiustamentos, antecipaÇões, abonos,
espontâneos ou dêcorÍêntes de acordos colêtivos, sentenças normativas ou normas legais,
havidos â paúir de ülA5l2O17 e alé 3010412018, excetos os decorrentês de promoção,
transferência equiparação salarial, implemento de idade e término de aprendizagem, e da
Convençáo Coletiva de Írabalho, do período 201712018.

GLÁUSULA SEXTA - ADMISSÕES APÓS A DATA.BASE
Aos empregados admitidos de 01/05/2017 e aé 3AlO4l2O18
deverão ser observados os seguintes critérios:

a)

sobre o salário de admissão de empregados admitidos em funções com paradigma será aplicado o
mesmo percentual de reajustamento salariâl concedido ao paradigma, desde que não ultrapasse o
menor sâlário da função.

b)

sobre os salários de admissão de empregados admitidos em ÍunÇão sem paradigma ê dê admitidos
empresas constituídas após a data-base (0110512017), deverão ser aplicados os percentuais ou valores
íixos de acordo com as tabelas, considerando-se, também, como mês de serviço as fraçôes superiores u/
a 15 dias,

por ;
f

1i Para a faixa salarial da data de admissão de até R$ 8.670,00 (oito mil seiscentos e sêtenta reais);

\,
,il

N]

P

Mês de
Admissão
maiol 2017

junho/17
julhollT
agosto/1 7
setembro/1 7

t,
Percentual

2,00%
1,83%
1,67%
1,50%
1

,330/o
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outubro/17

1J7%
novembro/17 1 ,00o/o
dezembrollT 0,83%

janeiro/18

fevereiro/18
março/18
abril/18
2) paft a

0,67%
0,50%
0,33%
0 ,17

Íair<a

0/o

salarial da data de admissão superior

Ygt.d"-

Ad mtssao

2017
junho/17
julhollT
maiol

agosto/17

a

8.670.00 (oito mil seiscentos e setenta reais);

Prooorcionar

fi3,40
158,66

M4,7g
130,05

setembro/17 .,S,Zj

outubro/17

rc1,44

novembro/17 g6,70

dezembrollT
janeiro/í

8

fevereiro/18

71 ,96

58,09
43,35

março/18 28,61
abrilllS M,4
PAGAMENTO DE SALÁRIO

-

FORMAS E PRAZOS

CLÁUSULA SÉTIMA. PAGAMENTO DE SALÁRIO POR MEIO DE CHEQUE

As empresas que efetuam o pagamento dos salários dos seus empregados através de cheque,
proporcionarão horário que permita o seu imediato recebimento, durante a jornada de trabalho, em
conformidade com a Portaria MTb - 3.281 de 07.12.84.

CLÁUSULA OITAVA - COMPROVANTE DE PAGAMENTO

z

Disponibilização obrigetória de comprovantes de pagamento, com a discriminação das importânciãs
e descontos efetuâdos, contendo a identificaÇão das empresas.

ú
SALÁRIO ESTÁGIO/MENOR APRENDIZ
CLÁUSULA NONA . APRENDIZES

YN
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Será assegurado aos menores aprendizado do SENAI, durante a primeira metade do aprendizado, um
salário coriespondente a 70% do salário normativo da categoria, em vigor, ê, durante a segunda mêtade do
aprendizado, um salário correspondente 100% do salário normativo vigente para a categoria.

DESCONTOS SALARIAIS
CLÁUSULA DÉCIMA - AUTORIZAçÃO PARA DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO
As empresas pôderão descontar mensalmentê dos salários de seus empregados, de acordo com o artigo
462 dà C[T, alem dos descontos permitidos por Lei e por esta Convênção, também os referentes a seguro
de vida em grupo, empréstimos pessoais, contribuições a associaçÕes de funcionários e outrôs bêneficios
concedidos, àesde que previamente autorizados por escrito pelos próprios empregâdos'

OUTRAS NORMAS REFERENTES A SALÁRIOS, REAJUSTES, PAGAMENTOS E
CRITÉRIOS PARA CALCULO
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (VALE)

Garantidas as condições mais favoráveis, as empresas concederâo adiantamento salarial a
sêus empregados até o dia 20 de cada mês, em quantia não inferioÍ a 40% (quarenta por
cênto) do salário nominal mensal, inclusive no curso do aviso prévio trabalhado. Se o dia 20
coincidir com sábado, o pagamento do vale será antecipado para o primeiro dia útil anterior;
se o dia 20 coincidir com domingo ou feriado, o vale será pago no primeiro dia útil
imediatamente posterior.

GLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. SALÁRIO DE ADMISSÃO

Ao empregado admitido para a mesma função de ouiro dispensado sem justa causa, será garantido o
menor salário da funÇão, sem considerar vantagens pessoais, ficando excluídas desta garantia as funções
individualizadas, isto é, aquêlas que possuam um único empÍegado no seu exercício, bem como cargos de
supervisão, chefia ou gerência.

cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - SALÁRIO DE SUBSTITUIçÁO

Na substituição interna, que não tenha caráter meramente eventual ou de experiôncia, o empregado
substituto fará jus ao menor salário da Íunção do substituído, sem considerar vantagens pessoais, ficando
excluídos dêsta garantia os cargos individualizados, isto é, aquêlês que possuam um único êmpregado
seu exercício, e as substituiÇões decorrêntes de afastamentos legais, tais como: auxílio-doença. auxÍliomaternidade, acidentes do trabalho, férias, etc. Não se aplica esta cláusulâ a cargos de supêrvisão, chefia e

no

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - HORAS EXTRAORDINÁRIAS
A hora extraordinária será remunerada na forma abaixo:

€,thW
"lll"
:

.

a)

do inclusive,
inclusive. serão remuneradas
as horas extraordinárias, quando trabalhadas de segunda-íeira sábado
com os seguintes percentuais, sobre a hora normal, êxcetuadas as horas suplementares prestadas em

(^l
reqime de acordos de compensação de horas ou quando se tratar de compensaÇôes de "dias pontes"
,]70% - para as duas primeiias hoias extraordináriaô diárias: e
\J
2
75% - âpenas e táo somente para as excedentes a duas horas extraordinárias diárias;
lW
/í
\
\^U
.//
'trabalho
for presffiem dia\
bt 100% de acréscimo em relação ao valor da hora normal, quando o
\\tJ
I
\
destinados ao repouso semanál e feriados, e nào houver concessão de folga semanal'coffinsatória.
:

Parágrafo Único - As horas extraordinárias serão pagas conforme descrito nesta cláusula, o
compensada no regime de "Banco de Horas", pór acordo firmado entre a empresa e

,
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Sindicaio local.

cRAT!FICAçÕeS, lOlcloNAls, AUxíLlos E ouTRos
APOSENTADORIA
cLÁUSULA DÉCIMA OUINTA. GRATIFICAçÃO POR APOSENTADORIA

Aô empregado que se desligar voluntária e definitivamente do trabalho, por aposentadoria, e que tenha
prestado sãrviçoà na atual eúpresa por mais de 10 anos, será concedida, como gra-tificaÇão, a importância
àorrespondentá a 1 salário contratual ou 2 salários normativos, observada a condição mais vantajosa ao
empregado.
Não se aplica esta cláusula às êmpresas que adotem, ou venham a adotar, procedimentos mais benéficos.

13'SALÁRIO
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. ADIANTAMENTO DA 1' PARCELA DO í3" SALÁRIO . FÉRIAS

As empresas se obrigam ao pagamênto do adiantamenio de 50% do 13" salário, desde que
requerido por ocasião do aviso de férias.

GLÁuSULA DÉC|MA SÉT|MA - CoMPLEMENTAçÃO DO í3'SALÁRlo AO EMPREGADo AFASTADO

Ao empregado afastado recêbendo auxílio da Previdência Social, será garantido, no primeiro ano de

afastamenio, a complementâÇão do 13" salário. Esta complementaÇão será igual à diferença entre o valor
pago pela Previdência Social e o sâlário líquido do êmprêgado, limitado o teto prêvidênciário. Esse
pagamento será devido, inclusive para os empregados cujo afastamento tenha sido superior e 15 ê inferior
â 180 dias.

ADICIONAL NOTURNO
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - ADICIONAL NOTURNO

O adicional noturno previsto na CLT ( artigos 73 e seguintes) será de 35% de acréscimo em
relação à hora diurna, havendo incidência, inclusive nas prorrogações da jornada noturna de
irabalho, mesmo que atingindo a jornada do período diurno.
PARTICIPAçÃO NOS LUCROS E/OU RESULTADOS
CLÁUSULA DÉCIMA NONA. PROGRAMA DE PLR

P

Todas as empresas convenentes deverão constituir Comissóes ou definir e apresentar ao Sindicato - --\.
representativo, plano de Participação nos Lucros e/ou Resultados, que atenda o disposto na Lei i,'
10.10'l,sobre a Participação nos Lucros e/ou Resultados.
/
Parágrafo Primeiro: As empresas que não possuem o programa (PLR) deverão apresentá-lo ao Sindicatorepresentativo em até 30 dias úteis após a assinatura desta Convenção Coletiva de
Trabalho, e as emprêsas que os já desenvolvem terão prazo até o dia 30/06/2019 para rênová-lo. Caso não
o façam, pagarão uma multa de 100 % do valor do Salário Normâtivo, em favor de cada emprêgado
prejudicado, a título de indenização. Estáo excluídas desta obrigação as empresa que já tenham implantado

integrará o salário para nenhum flm de direito.
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Parágrafo Único: As empresas que fornecem um valor maior que ao acima pactuado, deverão corrigir em
2,00 % (quaÍo por cento) os valores já praticados, respeitadas as condições já nêgociadas.

AUXíLrO DOENÇA/INVALTDEZ
cLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA. coMPLEMENTAçÃO DE AUx. ACIDENTE Do TRABALHo E AUx.
DOENçA PREVIDENCIÁRIA
As êmpresas complementarão, durante a vigência da presentê convenção, do 16" ao 120' dia, os salários
dos empregados afastados por motivo lde acidente do trabalho e de doença, que trabalhem na atual
empresa há mais de 6 meses ininterruptos, em valor equivalente à diÍerenÇa entre o efetivamente recebido
da Previdência Social e o salário, como se estivessem em atividade, respeitado sempre o Iimite máximo
(teto) de contribuição previdenciária.

AUXíLIO MORTE/FUNERAL
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - AUxíLIo FUNERAL
No caso de falecimento do empregado, as empresas pagarão aos seus dependentes legais, a título de
auxílio funeral, 6 salários normativos da categoria proflssional convenente, vigentes à data do falecimento.

Ficam excluídas dessa obrigação as empresas que mantenham seguro de vida.em grupo,
com a subvençáo total por parte das mesmas, bem como as que adotem procedimentos mais
favoráveis ou subvencionem totalmente as despesas do funeral.
AUXíLIO CRECHE
CLÁUSULA VIGÉsIn/ra TeRcTIn,a . REEMBoLSo.cREcHE

As partes convencionam que a obrigação contida nos § 1 'e § 2' do aft.389 da cLT, de acordo com a
Portaria MTb 3296, de 03.09.86, e parecer MTb í 96/86, aprovado em 16.07 .87 , poderá ser substituída, a
criterio das empresas, pela concessão de auxílio pecuniário às suas empregadas, no valor mensal
corrêspondênte a 20To do Salário Normativo aplicável aos emprêgados dâs empresâs. observadas as
seguintes condições:

a)

pecuniádo será concedido a crianças de 0 a '1 ano de idade, porém limitado ao período
_este auxílio
máximo de 9 (nove) meses, a partir do retomô do afastamênto previsto no art.392 da CLT.

b)

,o reÍerido pagamenlo a título de auxílio pecuniáíio, não terá configurâção salarial, ou se.ja, não terá
reflexos para eíeito de íérias, 13' salário e aviso-prévio.

c)

o objeto desta cláusula deixa de existir caso a empresa instale creche própría ou firme convênio com
creche em êfetivo funcionamento cabendo à empresa a divulgação inteina e comunicação à entidade
sindical representante de seus empregados.

d)

o auxÍlio pecuniário beneflciará somente empregadas que

CONTRATO DE TRABALHO

-

essam em serviço ativo

na empresa.

ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDADES

NORMAS PARA ADMISSÃO/CONTRATAçÃO
cLÁusuLA vtcES|MA QUARTA - ANoTAçÕEs EM cARTEtRA: ADMtssÃo

E

pRoMoçÃo

ryo gto qq contratação as empresas procederão à anotação lêgal na carteirâ de Trabalho e
Social (CTPS).

A promoção desde que efetivada, será anotada na crps, no prazo de 4g horas, contadas a partir da
entrega do documento pelo empregado à empresa, nos termos do art.2g da CLT.
www3.mte.gov.brlsistêmas/mediador/Resumo/Resumovisualizar?Nrsolicitacao=l\y'R008212/2019
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DESLIGAMENTO/DEMISSÃO

clÁusuLAvrGÉstMA

QUINTA - cARTA-AVlso DE DISPENSA

Entrega, com contrâ recibo, de carta-aviso de dispensa, ao empregado demitido sob a acusação de prática
de falta grave, sob pena de gerar presunÇão de dispensa imotivada.

cúUsULA

VIGÉSIMA SEXTA. PRAZO PARA PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Nas rescisões contratuâis sem justa causa e nos pedidos dê demissão, o acerto de contas e homologação
serão providenciados pela empiesa nos prazos e condiÇôes previstos na Lei 7.855,de 24.10.89, ou seja:

a)
b)
'

até o primeiro dia Útil imêdiato ao término do contrato, ou

atê o décimo dia, contado da data da notiíicação da demissâo, quando da ausência do aviso prévio.

indenizaÇào do mesmo ou dispensa de seu cumprimento

A inobservânôia dos prazos supra, pela empresa, implicará na obrigação de pagar, em favor do empregado,
a multa prevista no ieferido diploma legal, entêndendo-se tal multa como a que êquivaler ao seu salário
nominal âiário, por dia que ultrapassar o prazo legal, limitada a um salário nominal mensal do çmpregado.
Não se aplica esta cláusula se a impossibilidade de proceder à quitação mencionada Íor causada por culpa
de

de terceiros, inclusive do órgão homologador, do Banco depositário do FGTS ou por falta
comparecimento do empregado, não se aplicando, também, quando a empresa tiver sua falência

ou

concordata decrêtadas.

AVISO PRÉVO
CLÁUSULA VIGÉsIua sÉTIUI - CUMPRIMENTO DO AVISO PRÉVIO
Dispensado o empregado sem justa causa, o aviso prévio só poderá sêr indenizado ou cumprido em
serviço, com a redução do horário previsto em lei.
As empresas, atendendo à solicitação escrita dos empregados, dispensarão o cumprimento do restante do
aviso pÍévio. Neste caso, caberá às empresas somente o pagamento dos dias efêtivamente trabalhados.

CLÁUSULA VIGÉSIMA oITAvA - AVISO PRÉVO DO EMPREGADO PARA O EMPREGADOR
O empregado que houver pedido demissão e solÍcite, por escrito, dispensa do cumprimento do aviso
será desligado do emprego, ficando êmpresa desobrigada do pagamento desse

perÍodo.

OUTRAS NORMAS REFERENTES AADMISSÃO, DEMISSÃO E MODALIDADES

CONTRATAçÃó

cLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - PERíODO EXPERIMENTAL

V
\\
\ü

O ex-empregado, readmitido para a mesma função que exercia ao tempo de seu
tenha permanecido fora dos quadros da empresa por mais de 24 meses, será dispensado do

experiência.

,_l\
ar\

§
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA - EMPREGADOS EM VIAS DE APOSENTADORIAS
Ao empregado atingido por dispensa sem justa causa e que possua de 5 a 7 anos de trabalho ininterruptos

na atuâl ãmpresa é a quem, concomítante e comprovadamente, fâlte o máximo de até 18 meses para
aquisição do direito à aposentadoria em seu limites mínimos, a empresa reembolsará as, contribuições dele
ao lN§S que tenhâm por base o último salário devidamente reajustado, enquanto não. conseguir outro
emprego e'até o prazo máximo correspondente daqueles 18 mesês, sêm que essa liberalidade implique em
vinculo empregatício ou quaisquer outros dirêitos.
Nesse caso do empÍegado que conte mais de 7 anos dê trabalhos ininterruptos na atual empresa, e quem'
concomitante e compiovadámentê, falte o máximo de ale 24 meses pâra aposentar-se, aplicam-se as
condiÇões acima refeiidas, até o prazo máximo correspondente àqueles 24 mesês.

para Íazer jus a esse reembolso, o empregado fica obrigado a. comprovar

o

efetivo p-a-gamento à

previdôncia bocial da contribuição a ser reembolsada ou a entregar à empresa o carnê do INSS, para que
esta efetue, mensalmente, os aludidos pagamentos.

s,lo: Ao empregado que conte concomitante e comprovadamente com mais dê 15 anos de serviço na atual

õmpresr, Sd or-imais anos de idade e a quem, concomitante e comprovadamente, falte o máximo de alé 12
mêses para aquisição do direito à aposentadoíia em seus prazos mínimos, será garantido o emprego pelo
período faltante ou salário correspondente salvo nos câsos de demissão por justa causa, acôrdo entre as
partes ou pedido de demissão.
por
s 2o: para que o empregado possa gozar do benefício previsto no caput, obriga-se a dar conhecimento
escrito à empresa por ocasião da daia que adquirir esse direito.

RELAçÔES DE TRABALHO - CONDIçÕES DE TRABALHO, NORMAS DE
PESSOAL E ESTABILIDADES
ESTABILIDADE MÃE
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA. EMPREGADAS GESTANTES

GaÍantia de emprego ou salário à empregada gestante até 60 dias após o término do licenciamênto
compulsório, exceto dos casos de contrato por prazo determinado, inclusive de experiência, dispensa por
justa causa, pedido de demissão e transação.
ESTABTLTDADE SERVIçO MILITAR
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. EMPREGADO EM IDADE DE PRESTAçÃO DO SERVIçO
MILITAR
Garantia de emprego ou salário ao empregado em idade de prestação do serviço militar ou Tiro de Guerra,
desde o alistamento até a incorporaçáo e nos 30 dias após o desligamento da unidade êm que serviu,
exceto nos casos de contrato por prazo determinado, inclusive de experiência, dispensa por Justa causa,
transaÇão e pedido de demissão.

ESTABILIDADE ACIDENTADOS/PORTADORES DOENçA PROFISSIONAL
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA . GARANTIA DE EMPREGO OU SAúRIO
Garantia de emprego ou salário, mínimo de doze meses, a partir da alta previdenciária, ao empregado
118 da Lei
aÍastado por acidente ou doença do trabalho por período superior a 15 dias, nos termos do
n" 8213/91

.
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CLÁUSULA TRtcÉStMA QUARTA - GARANTIA AO EMPREGADO AFASTADo DO SERvIço POR
DOENçA

Ao êmpÍêgado afâstado do serviço por doenÇa, percebendo o beneficio previdenciário Íespectivo, será
garantido ãrpr"go ou salário a partir da alta, por período igual ao do aÍastamento, limitado a um máximo de
ã0 dias, excluido=s os casos dê contrâto poÍ ptazo determinado, inclusive de expêriência, rescisão por justa
causa, acordo entre aS partes, pedido de demissão e dêsde que o empregado não se êncontre em
cumprimento de aviso Prévio.

ESTABILIDADE ADOÇAO
CLÁUSULI\ TRIGÉSIMA QUINTA - EMPREGADA ADOTANTE

As êmpresas garantirão o emprego, ou salário às empregadas que adotarem judicialmente , ou obtiverem
guarOd ludiciaipara fins de a<ioção de crianças. na faixa etária de 0 (zero) a 12 (doze) meses de idade, a
[artir dá respeciiva comprovaçãô, por períodô de 120 (cento e vinte) dias, conforme Artigo 392-A da CLT §
1o

ao § 40.

JORNADA DE TRABALHO

-

DURAÇÃO, OISTRIBUIçÃO, CONTROLE, FALTAS
DURAçÂO E HORÁR|O

cLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - TOLERÂNCIA PARA ATRASOS
Serão tolêrados atrasos, num total de ate 10 minutos, durante a semana, para efeito de entradâ no tÍabalho
e pagamênto de repouso semanal remunerado, mantidos os critérios mâis fâvoráveis. Referida tolerância
não constituirá direito adquirido ou alteração no horário de trabalho.

PRORROGAçÃO/REDUÇÃO DE JORNADA
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA. FLEXIBILIZAçÃO DA DURAçÃO ANUAL DO TRABALHO
As emprêsas que neôessitarem suspênder ou reduzir suas atividades, por razõês técnicas, operacionais ou
comerciajs, tais como: falta dê matériâ prima, falta de energia, manutenção ou instalação de êquipamento,
diminuição de vendas ou excêsso de estoque, poderão ajustarlnegociar com o Sindicato Profissional Acordo
Coletivo de Trabalho, que peÍmitirá ou não a flexibilização da duração anual do trabalho.

COMPENSAçAO DE JORNADA
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - COMPENSAçÃO DE JORNADA

á
As empresas que optarem pelo regime de compensaÇáo de Jornada de trabalho. no tocante aos SêUS : .,'
empre§ados mónoreb, ficam ãutorizãdas a fazê-lo. observadas as seguintes condiçóes:

a)

as horas de trabalho coÍrespondentes aos sábados serão compensadas no decurso da semana.
Caberá à emprêsa optante pelo rêgime ora convencionado, de comum acordo com os seus /l
empregados, fixar â jornada de trabâlho para êfeito dê compensaÇão total ou parcial dô êxpediente

sábadôs:

b)

\!
,0

aos

J/l

assim, tem-se por cumpridas exigências legais, sem outras íormalidades, observados os criterios de/
prôteção ao trabalho do menor e as condições mais íavoráveis existentes nas empresas, levando-se 6,
termo a registro na DRT. instruído com cópia da presente Convenção e comunicando-se as
sindicaís dos trabalhadores, o prazo de 5 diâs úteis, após a formalização do acordo.

\ry
ô\"
"f"V

\
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Com a finalidade de permitir a realizaçáo do pagamento dos salários dentro dos prazos legais, ou mesmo
antes, quando for o caso, as empresas poderão efetuar o Íechamento do cartão de ponto antes do Íinal do
mês; no entanto, a liquidação das horas extras praticadas ou o desconto das faltas ao serviço constatadas
após o aludido fechamentó e aié o último dia do mês, deverão ser pagas ou descontadas, respêctivamente,
nã folha de pagamento do mês seguinte, calculadas com base no salário do mês a que se referir tal folha
de pagamento.

FALTAS
CLÁUSULA OUADRAGÉSIMA - ABONO DE FALTAS AO ESTUDANTE

Seráo abonadas as faltas do empregado êstudante para prestaÇâo de exames êm

êstabelecimento de ensino oficial, autorizado ou reconhecido, desdê que coincidentes com o
horário de trabalho, pré-avisado o empregador com o mínimo de 72 horas e mediante
comprovação posterior.

ourRAS D|SPOSIçÕES SOBRE JORNADA
CLÁUSULA OUADRAGÉSIMA PRIMEIRA . AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS
O trabalhador poderá deixar de comparecer ao serviço, sem prejuízo do salário mediante cômprovação:

a) por 2 (dois) dias consecutivo, incluindo o dia do evento, êm caso de falecimênto de sogro ou sogra;
b) por 3 (kês) dias consecutivo em caso de íalecimento de cônjuge ou companheiro(a), filhos, pai ou mãe;
c)

por I (um) dia, para internâÇão hospitalar de cônjuge ou filho dependente, quando coincidente com o dia
normal de trabalho;

d)

por 3 (três) dias úteis, para casamento.

CLÁUSULA OUADRAGÉSIMA SEGUNDA - DIAS PONTES
Fica íacultado às empresas a liberação do kabalho em dias úteis intercalados com fêriados e Íins de
sêmânâ, através dê compensação, anterior ou posterior, dos respectivos dias, a qual deverá sêr feita antês
ou após a jornada normal de trabalho desde que aceita a liberação e a íorma de compensação por, no
mÍnimo, 2/3 (dôis terÇos) dos seus empregados, inclusive, mulheres e menores. O referido Acordo após
assinatura dos funcionários deverá ser protocolado no Sindicato dos Trabalhadores.

CLÁUSULA OUADRAGÉSIMA TERCEIRA. ESCALA DE REVEZAMENTO
-r

As empresas afixarão nos locais de trabalho, com antecedência mínima de 10 dias, as escalas de
revezamento de Íolgas, ressalvados os casos de íorça maior e casos íortuitos.

!.
t:.,,

FÉRIAS E LICENçAS
DURAÇÃO E CONCESSÃO DE FERTAS
cLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA . FÉRIAS

f
\§

N

CASOS
As férias individuais, nêcessariamente serão inrciadas no primeiro dia útil da semana
daqueles que obedecem escalas dê revezamento, pedido expresso em contrário do empregado e Íérias
colêtivas.

Parágrafo primeiro: Quando as férias coletivas concedidas parceladamente, abrangerem os dias 25 de
dezembro de 01 de janêiro, êstes dias não serão computados como férias ê, portanto, exclu
contagem dos dias corridos regulamentares.
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parágrafo segundo: Garantia de emprego e salário até 30 (trinta) dias após o rêtorno das férias.

SAÚDE E SEGURANçA DO TRABALHADOR
coND|çÔES DE AMBIENTE DE TRABALHO
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA. CONDIçÔES DE HIGIENE NO TRABALHO
Serão assegurados aos trabalhadores as seguintes condições de higiene e conforto:
a) água potável, filtrada ou envasada;
b) sanitários separados para homens e mulheres em adequada situação de limpeza; e

c) chuveiro com água quente.

UNIFORME
GLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA. UNIFORME E EPI.S
Na exigência pela empresa do uso dê uniformes, calçados especiais, equipamentos de proteção indÚidual
e ferraitentas de trabàlho fica a empresa obrigada a fornecê-las sem ônus para o empregado. O tempo

despendido à troca de uniformes EPI's não será considerado tempo à disposição da empresa. O
fornecimento será regulamêntado pela empresa quanlo ao uso, rêstriqão e devolução no caso de rescisão
do contato de trabalho e transferência de local de trabalho.

TREINAMENTO PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES E DOENçAS DO TRABALHO
cLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA. TREINAMENTO
O treinamento dos empregados recem admitidos, para Íins de prevenção contra acidente, será ministrado
no horário normal de trabalho.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA . CIPAS
Serão constituídas Comissões lnternas de Prevenção de Acidentes do Trabalho - CIPAS
com 20 ou mais empregados, nos termos da lei.

-

nas emprêsas

PRÁGRAFO ÚNICO: - Fica a critério da empresa avaliar a possibilidade de liberar ou não ao menos um
profissional da CIPA, ou Técnico de Segurança para participar de encontros relacionados à questão da
SeguranÇa e Medicina do Trabalho.

q)
ry
..)

PRIMEIROS SOCORROS
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA. PRIMEIROS SOCORROS

p

As empresas mânterão, em local de íácil acesso e disponível em todos os turnos de trabalho, mat

cLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA - SINDIcALIzAçÃo
Com ô objetivo de incrementar a sindicalização dos empregados, as emprêsas colocârão

rsposrçao

respectivos Sindicatos representativos da categoria proíissional, um dia por ano. local e meros para
www3.mtê.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/Resumovisualizar?Nrsolicitacao=[,4R008212/20

14t05t2019

Mêdiador - Extrêto Convenção Coletiva

Íim.

A data será convencionada de comum acordo pelas paÉes e a ativídade será desenvolvida no íecinto da
empresa, fora do ambiente de produção, em local adequado e previamente acordado entre a empresa e o
respectivo Sindicato e, preferencialmente, nos períodos de descanso da jornada normal de trabalho.

GARANTIAS A DIRETORES SINDICAIS
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA. DIRIGENTES DO SINDICATO: AUSÊNCIAS
Os dirigentês sindicais, eleitos para compor a Diretoria que administrará o Sindicato, no número máximo
legal, rio máximo de 2 por empiesa, não afastados de suas ÍunçÕes na empresa,. poderão ausentar-se do
se.-rviço, sem prêjuízo dà rêmuneraÇáo, ate 10 (dez) dias por dirigente no período. de 12.(doze) mêsês, .sem
qualquer prellizô de remuneração, para tratar de assuntos. relacionados à entidade, devendo o sindicato
àvisai a einpiesa, por escrito, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas.

parágrafo Primeiro: Sendo os dois dirigentes da mêsma empresa, e exêrcendo suas funçôês nâ mesma
seçãõ, não poderáo se ausentaí no mesmo tempo, salvo se houver concordânciâ da empresa.
parágraÍo Segundo: Necessitando o Sindicato dê apenas 1 (um) dirigente, ele.acumulará para sí os dias
de auisência dó outro dirigente, ou seja terá direito a 16 (dêzessêis) dias no período de 12 ( doze) meses,
não gerando ao empregado que não às usufruiu qualquer direito ou acumulo de dias, e ao que as usufruiu
nada poderá ser compensada em futuros perÍodos.

coNTRIBU!ÇOES SINDICAIS
cLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA - RELAçÃO DE CONTRIBU]NTES
A.s empresas remeterão, no pÍazo de 10 dias úteis após o recolhimento da contribuição sindical, ao
côrrespondente sindicato convenente, em cãráter confidêncial mêdiantê rêcibo, relação êm que constem os
nomes dos empregados rêpresentados pelo mesmo Sindicato e os valores unitários das rêspectivas
importâncias dêscontadas.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA - CONTRIBUIçÁO ASSOCIATIVA
As empresás descontarão em folha de pagamento, desde que autorizadas, por escrito, pelos empregados,
as respectivas contribuiÇões associativas (mensalidades), recolhendo o total em fâvor do Sindicato, até 10
dias após sua efetuaçáo, juntamente com relação nominál dÕs atingidos, indicando aqueles que tenham se
desligado ou quê estejam com seus contratos suspensos ou interrompidos. O recolhimento poderá ser
efetuado mediante depósito em conta bancáÍia do Sindicato. Neste caso, a empresa remelerá, via postal, a
relaÇão nominal já reíerida, acompanhada de xerox da guia de depósito devidamente quitada.

cLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUARTA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DOS EMPREGADOS
A entidade sindical profissional deve encaminhar diretamente às empresas, através de ofício, para o
desconto da contribuição assistêncial, o resultado de assembleia específica realizada para a finalidade
cobrança da contribuição, com a lista de presença assinada pelos trabalhadores dando anuência para
realização do desconto.

Parágrafo único: A contribuiÇão somente será descontada dos trabalhadores que assinaram a lista de
presença dando sua expressa anuêncra.

P

N
$!
\

ourRAS DtspostÇoEs soBRE RELAçAO ENTRE
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CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUINTA. ELEIçÔES SINDICAIS
No período de eleições sindicais, desde que exprêssamêntê comunicado pàlo Sindicato
mÍnima de 48 horas, as empresas mêdiante entendimento prévio com a.entidade
, destinarão local
adequado para acesso de mesários e fiscais, liberando os associados pelo tempo necessário ao
do voto.
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OUTRAS DISPOSIçÔES SOBRE REPRESENTAçÃO E ORGANIZAÇÃO
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEXTA. QUADRO DE AVISOS

As empresas facilitaráo â colocação em seus quadros de avisos, de comunicações do Sindicato dos
empregados, dêsde que assinados por sua Diretoria e após previamente aprovados pela direÇão das
empresas.

DISPOSIÇOES GERAIS
DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO
cLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SÉTMA - MULTA

Multa de 10% do valor do salário normativo previsto na cláusula 4a, por iníração, em caso de

descumprimento desta ConvênÇão, revertendo o seu montantê êm íavor da parte prejudicada, excluindo-se
desta cláusula, as que já possuam cominaçôes específicas. na lei ou nesta Convenção.

RENOVAçÃO/RESCISÃO DO TNSTRUMENTO COLETIVO
CLÁUSULA OUINOUAGÉSIMA OITAVA - PRORROGAçÃO, REVISÃO, DENÚNCIA OU REVOGAçÃO

0

processo de prorrogaÇão, revisão, denúncia ou revogação, total ou parcial, da presente Convenção,
Íicará subordinadô às normas eslabelecidas pêlo artigo 615 da ConsolidaÇão das Lêis do Trabalho.

OUTRAS DTSPOSIÇÕES
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA NONA. NORMAS CONSTITUCIONAIS

A promulgaÇão da legislação ordináriâ elou complementâr, regulamentadora dôs prêceitôs constitucionais,
substituÍrá, onde aplicável, dirêitos e devêrês prêvistos nestê Convenção, rêssalvândo-se sempre as
condições mais favoráveis aos empregados, vedada, em quâlquer hipótese, a âcumulação.

cLÁUSULA SEXAGÉSIMA. JUízo GoMPETENTE
)

Será competente a Justiça do Trabalho para dirimir quaisquer divergênciâs surgidas na aplicação aesta
Convenção Coletiva, desde que esgotadas as tentativas de solução amigável.

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA. RECoMENDAçÃo - LAVAGEM DE UNIFoRME
Rêcomênda-se que os empregadores procedam a lavagem dos uniíormes de seus empregados,
fornecendo-lhes uniformes substitutos, de acordo com o regulamento interno de cada empregador.

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SEGUNDA. ERRo No PAGAMENTo
Na ocorrência de erros comprovados ê incontroversos que porventura ocorram no pagamento dos salários,
a empresa se obriga a efetuar a devida correção no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da
da solicitaÇão por partê do empregado.
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