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CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2020/2021 

 

SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE PAINEIS DE MADEIRA RECONSTITUIDA DO ESTADO DE SAO 
PAULO, CNPJ n. 00.769.145/0001-51, neste ato representado por seu Presidente, Sr. SALO DAVI SEIBEL e 
por seu Procurador, Sr. LUIZ CARLOS CRICHI; 

E  
 
SINDICATO DOS OFICIAIS MARCENEIROS E TRAB. IND. MOVEIS DE MAD. SERR. CARP. TORN. M. 
COMP. LAM. AGLO.CH. FIB. M. MOV. J. V. VAS. CORT. E. DE SAO PAULO, CNPJ n. 62.652.904/0001-59, 
neste ato representado por seu Presidente, Sr. ARIVONALDO GALDINO DE ALMEIDA e por seu Secretário 
Geral, Sr. JOSE CARLOS CORDEIRO; 

Celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho 
previstas nas cláusulas seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE 
As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º de dezembro de 
2020 a 30 de novembro de 2021 e a data-base da categoria em 01º de dezembro. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – ABRANGÊNCIA 
A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a categoria Profissional dos Oficiais Marceneiros e 
Trabalhadores nas Indústrias de Móveis de Madeira, de Serrarias, Carpintarias, Tanoarias, Madeiras 
Compensadas e Laminadas, Aglomerados e Chapas de Fibras de Madeira, de Móveis de Junco e Vime 
e de Vassouras e de Cortinados e Estofos, que trabalham nas empresas fabricantes de chapas de fibra 
e aglomerados de madeira, com abrangência territorial em Atibaia/SP, Bom Jesus dos Perdões/SP, 
Caieiras/SP, Embu das Artes/SP, Embu-Guaçu/SP, Francisco Morato/SP, Franco da Rocha/SP, 
Itapecerica da Serra/SP, Juquitiba/SP, Mairiporã/SP, Osasco/SP, São Paulo/SP e Taboão da Serra/SP.  

 
 

Salários, Reajustes e Pagamento  
Piso Salarial  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - SALÁRIO NORMATIVO 
Fica assegurado aos empregados abrangidos pela presente Convenção Coletiva de Trabalho, a partir de 1º 
de dezembro de 2020, o salário normativo mensal nos valores a seguir relacionados: 

a) R$1.338.64 (um mil, trezentos e trinta e oito reais e sessenta e quatro centavos), para os trabalhadores 
que exercem as seguintes funções: Repositores (trabalhadores que atuam nos clientes (home center) 
repondo e expondo os produtos da DURATEX ou EUCATEX nas prateleiras); Promotores 
(trabalhadores que atuam nos clientes (home Center) apresentando os produtos da DURATEX ou 
EUCATEX aos consumidores); Auxiliares (trabalhadores que atuam em atividades básicas na 
DURATEX ou EUCATEX, como serviços gerais, limpeza, conservação, office boy, arquivos, malotes 
e digitação); Recepcionistas (trabalhadores que atuam internamente nos setores de recepção da 
DURATEX ou EUCATEX ou em suas áreas); 

b) R$1.819,31 (um mil, oitocentos e dezenove reais e trinta e um centavos) para os demais empregados 
das empresas abrangidas pela presente Convenção Coletiva de Trabalho. 

Parágrafo Único: O salário normativo será reajustado pelo mesmo percentual que corrigir os salários da 
categoria, concedido compulsoriamente por força de lei, medida provisória, sentença normativa ou ajustado 
em norma convencional. 

Reajustes/Correções Salariais  
 

 
CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL 
Devido aos impactos financeiros causados em decorrência da pandemia da COVID-19 (Coronavírus) fica 
acordado que serão mantidos os salários praticados em 30/11/2020. 
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Pagamento de Salário - Formas e Prazos  

 
 
CLÁUSULA QUINTA - DATA DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS 
O pagamento dos salários deverá ser efetivado, no máximo, até o último dia do mês de competência. 

Parágrafo Único: O pagamento deixará de se efetivar da data supra nas seguintes hipóteses: 

a) Se coincidente com sábado, quando será antecipado para sexta-feira. 
b) Se coincidente com domingo, quando será efetuado na segunda-feira imediatamente posterior. 
c) Se coincidente com feriado na sexta-feira, quando será antecipado para quinta-feira. 
d) Se coincidente com feriado na segunda-feira, quando será efetuado na terça-feira imediatamente 

posterior. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (VALE) 
As empresas concederão adiantamento salarial aos seus empregados até 15 (quinze) dias após a data do 
pagamento mensal dos salários, em quantia não inferior a 40% (quarenta por cento) do salário mensal, 
inclusive no curso do aviso prévio trabalhado, desde que não haja oposição manifestada por estes junto às 
empresas. 

Parágrafo Primeiro: A presente condição não se aplicará àqueles empregados que tiverem faltado 
injustificadamente ao serviço por mais de 5 (cinco) dias, até o dia 15 (quinze) do mês de competência.  

Parágrafo Segundo: O pagamento deixará de se efetivar na data prevista no “caput” nas seguintes hipóteses: 
a) Se coincidente com sábado, quando será antecipado para sexta-feira. 
b) Se coincidente com domingo, quando será efetuado na segunda-feira imediatamente posterior. 
c) Se coincidente com feriado na sexta-feira, quando será antecipado para quinta-feira. 
d) Se coincidente com feriado na segunda-feira, quando será efetuado na terça-feira imediatamente 

posterior. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - PAGAMENTO DE SALÁRIOS POR CHEQUE OU BANCO 
As empresas que efetuam o pagamento de salário/vale através de depósitos bancários e/ou cheques deverão 
proporcionar aos empregados tempo hábil para recebimento no banco, nos dias de pagamento, dentro da 
jornada de trabalho e do horário bancário, excluindo-se os horários de refeição, sem prejuízo nos salários e 
sem necessidade de compensação, mantidas as demais condições da Portaria nº 3.281/1984, do Ministério 
do Trabalho. 
 

Isonomia Salarial  
 

 
CLÁUSULA OITAVA - SALÁRIO ADMISSÃO 
Será garantido ao empregado admitido para a mesma função de outro dispensado, em qualquer circunstância, 
o menor salário na função, sem considerar as vantagens pessoais. 

Parágrafo Único: Não se incluem na garantia acima as funções individualizadas. 

 
CLÁUSULA NONA - SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO 
A substituição superior a 90 (noventa) dias consecutivos acarretará a efetivação na função. 
 
 

Descontos Salariais  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - AUTORIZAÇÃO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO 
Fica permitido às empresas, quando oferecida a contraprestação, o desconto em folha de pagamento para 
custeio de seguro de vida em grupo, plano de previdência complementar, transporte, alimentação, convênio 
de assistência médica/odontológica e convênios em geral, medicamentos, participação no custo da cesta 
básica alimentar, clube/agremiações, empréstimos pessoais/consignados perante qualquer instituição, 
promoções, despesas com telefonemas particulares e aquisição de produtos das empresas ou de empresas 
do mesmo Grupo Econômico, mediante autorização expressa do empregado, caso a caso. 
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Parágrafo Único: Ficam asseguradas as condições e práticas anteriores à assinatura da presente Convenção 
Coletiva de Trabalho. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO / ASSISTÊNCIA MÉDICA / 
ODONTOLÓGICA 
A critério exclusivo das empresas, estas poderão instituir, a favor de seus empregados, apólice coletiva de 
seguro de vida em grupo e convênio de assistência médica/odontológica, ficando autorizadas, neste caso, a 
promover o desconto nos salários dos empregados das parcelas por eles devidas para custeio dos mesmos, 
desde que estes venham a optar, expressamente, pelos benefícios previstos nesta cláusula. 

Parágrafo Primeiro: A adesão dos trabalhadores aos aludidos benefícios deverá ocorrer através de termos 
próprios, por eles preenchidos, assinados e entregues às respectivas empresas, sem o que não farão jus aos 
mesmos e não estarão sujeitos a qualquer desconto relativo ao seu custeio. 

Parágrafo Segundo: As partes convencionam, desde já, que na hipótese de as empresas instituírem, a favor 
de seus empregados, apólice coletiva de seguro de vida em grupo e/ou convênio de assistência 
médica/odontológica, tais prestações não terão natureza salarial e não se incorporarão aos contratos de 
trabalho, inclusive para fins de recolhimentos previdenciários e fundiários, independentemente da cobrança ou 
não de qualquer valor. 

Outras normas referentes a salários, reajustes, pagamentos e critérios para cálculo  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – PROMOÇÕES 
A promoção do empregado para cargo de nível superior ao exercido comportará um período experimental não 
superior a 60 (sessenta) dias. 

Parágrafo Primeiro: Vencido o período experimental, a promoção e o respectivo aumento salarial serão 
anotados na Carteira de Trabalho. 

Parágrafo Segundo: Nas promoções para cargo de supervisão ou chefia, o prazo experimental não poderá 
exceder a 90 (noventa) dias. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ERROS DE PAGAMENTO 
As empresas pagarão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da comunicação pelo empregado, as eventuais 
diferenças consignadas na folha de pagamento, sob pena de arcarem com a multa estabelecida na cláusula 
69ª da presente Convenção Coletiva de Trabalho. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - COMPROVANTE DE PAGAMENTO 
As empresas fornecerão aos seus empregados, comprovante de pagamento, contendo a identificação da 
empresa e discriminação das importâncias pagas, horas trabalhadas, descontos efetuados e o recolhimento 
do FGTS. 
 

Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros  
Adicional de Hora-Extra  

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - HORAS EXTRAS 
As partes propõem-se, conjuntamente, a envidar esforços para conscientizar os trabalhadores no sentido da 
necessidade de se eliminar as horas extraordinárias da jornada de trabalho. A necessidade da realização de 
horas extras habituais deverá, na medida do possível, ser convertida na contratação de novos empregados. 
Havendo trabalho extraordinário, a hora extra, será remunerada da seguinte forma: 
 

a) Com o adicional de 50% (cinquenta por cento), calculado sobre o valor da hora normal, até o limite 
de 10 (dez) horas semanais, se forem trabalhadas de segunda-feira até sábado, inclusive. 

b) Com o adicional de 70% (setenta por cento), calculado sobre o valor da hora normal, para as horas 
excedentes a 10 (dez) horas semanais, se forem trabalhadas de segunda-feira até sábado, inclusive. 

c) Com o adicional de 100% (cem por cento), calculado sobre o valor da hora normal, para as horas 
trabalhadas em domingos e feriados. 
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Parágrafo Único: Fica assegurada a integração da média das horas extras nas verbas rescisórias, décimo 
terceiro salário, férias e FGTS. 

Adicional Noturno  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - ADICIONAL NOTURNO 
A remuneração do trabalho noturno será acrescida do adicional de 30% (trinta por cento) para fins do artigo 73 
da CLT, até 30/06/2020. A partir de 01/07/2020 o adicional noturno passa a ser de 25% (vinte e cinco por 
cento). 
 

Participação nos Lucros e/ou Resultados  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS 
As Empresas e seus empregados, com assistência do Sindicato profissional, deverão ajustar critérios para 
pagamento da participação nos resultados. As que não possuírem Plano de Participação nos Lucros e/ou 
Resultados serão responsabilizadas pelo pagamento aos seus empregados, a título de participação nos 
resultados referente ao exercício de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021, de um valor único equivalente a 
100% (cem por cento) do salário nominal, sendo garantido o pagamento de um valor mínimo de R$ 1.819,31 
(um mil, oitocentos e dezenove reais e trinta e um centavos). 

Parágrafo Primeiro: A presente cláusula não se aplica às empresas Duratex S/A e Eucatex S/A, em razão de 
haver programa específico celebrado com essas empresas, bem como para outras empresas que já tiverem 
negociado e implantado Planos de Participação nos Lucros e/ou Resultados com a comissão de trabalhadores 
e assistência do Sindicato profissional, valendo em relação às mesmas, única e exclusivamente, as disposições 
dos respectivos regulamentos. 

Parágrafo Segundo: O pagamento previsto no “caput” dessa cláusula será devido de forma proporcional aos 
empregados admitidos após 01/01/2020, à razão de 1/12 (um doze avos) para cada mês efetivamente 
trabalhado no ano de 2020 ou fração superior a 15 (quinze dias), excetuados os empregados admitidos por 
contrato de experiência que não tenham sido efetivados por prazo indeterminado. 

Parágrafo Terceiro: O valor da participação nos resultados também será pago de forma proporcional aos 
empregados que pediram demissão ou foram dispensados sem justa causa ao longo de 2020 à razão de 1/12 
(um doze avos) para cada mês efetivamente trabalhado no ano 2020 ou fração superior a 15 (quinze dias), 
ficando excluídos do pagamento empregados demitidos por justa causa ou desligados durante ou ao término 
do contrato de experiência. 

Parágrafo Quarto: O pagamento previsto no “caput” dessa cláusula será efetuado juntamente com o salário 
da competência março de 2021, sendo devido aos empregados que estiverem com o contrato de trabalho em 
vigor na data do pagamento em questão. Empregados desligados a partir de 01/01/2020 que estiverem 
contemplados pelo parágrafo terceiro supra, também farão jus ao pagamento da participação nos resultados 
de forma proporcional, desde que solicitem tal pagamento à área de Recursos Humanos da empresa, por 
escrito, até o dia 30/04/2021, sob pena de perda do direito à participação nos resultados. 

Parágrafo Quinto: O percentual referente à participação nos resultados, estipulado no “caput” dessa cláusula, 
foi definido em razão da performance das empresas no decorrer do ano de 2020 em comparação com o ano 
2019, levando em consideração o resultado dos índices de produtividade, dos custos da administração central 
e custos administrativos, dos índices de performance operacional e de rentabilidade. 

Parágrafo Sexto: Os empregados que ocupam cargos de nível gerencial, em razão das responsabilidades 
diferenciadas e inerentes aos mesmos, receberão, a título de participação nos resultados, até 31/03/2021, um 
valor variável que será estabelecido pelas empresas em função da avaliação de suas performances individuais, 
mediante análise de fatores de desempenho, competência, metas e missões especiais, sendo assegurado, no 
mínimo, a aplicação do percentual previsto no “caput” dessa cláusula, com a proporcionalidade definida no 
parágrafo terceiro supra, se for o caso, e observância das demais condições e requisitos da presente cláusula. 
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Parágrafo Sétimo: A participação nos resultados estabelecida no “caput” e parágrafo quinto dessa cláusula 
será pago, por mera liberalidade e em caráter excepcional, na forma prevista na lei nº 10.101, de 19 de 
dezembro de 2000, não se incorporando ao contrato de trabalho e não possuindo natureza salarial para fins 
de recolhimentos previdenciários e fundiários. 

Auxílio Alimentação  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - VALE-REFEIÇÃO 
A partir de 01/12/2020 as empresas fornecerão aos seus empregados vale-refeição no valor mínimo unitário 
de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) por dia útil trabalhado. 

Parágrafo Primeiro: Serão respeitadas as condições pré-existentes praticadas pelas empresas quanto à data 
de entrega do vale-refeição, quantidade, formato de entrega e participação dos empregados no seu custeio, 
bem como as situações mais favoráveis aos empregados em termos de valor facial do vale-refeição. 

Parágrafo Segundo: O vale-refeição concedido aos empregados não terá seu valor econômico integrado ao 
salário, independentemente da cobrança ou não de qualquer valor, não possuindo caráter remuneratório ou 
salarial para qualquer fim, inclusive recolhimentos previdenciários e fundiários. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - REEMBOLSO DESPESAS DE REFEIÇÃO 
Garantidas as condições mais favoráveis já existentes, se o empregado prestador de serviços internos for 
convocado para prestá-los fora das empresas, em desempenho de serviço externo, as mesmas farão o 
reembolso das despesas de refeição que o mesmo tiver, mediante apresentação de comprovante, até o valor 
de R$ 44,53 (quarenta e quatro reais e cinquenta e três centavos). 

Parágrafo Primeiro: Esta cláusula somente abrangerá aqueles empregados que tiverem eventualmente de 
deixar os serviços internos para desempenhá-los em locais externos, em horário que alcance o intervalo da 
refeição. Não atingirá aqueles empregados que, por habitualidade ou por condições contratuais tácitas ou 
expressamente estabelecidas e inerentes à peculiaridade de seu trabalho, desempenharem os seus serviços 
também externamente, exceto motoristas, ajudantes e montadores. 

Parágrafo Segundo: Quando as empresas fornecerem aos seus empregados qualquer modalidade de vale-
refeição, haverá apenas o pagamento da diferença entre o valor do reembolso e o valor facial do vale-refeição, 
se for o caso. 

Auxílio Transporte  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - VALE-TRANSPORTE 
Ficam as empresas alertadas de que deverão cumprir a legislação referente ao vale-transporte (lei nº 7.418/85, 
com a redação dada pela lei nº 7.619/87, regulamentada pelo Decreto nº 95.247/87). 

Parágrafo Primeiro: Facultativamente, para atendimento das disposições supra as empresas poderão, a seu 
critério, creditar o valor correspondente através da folha de pagamento, em dinheiro, até o prazo previsto na 
cláusula quinta. 

Parágrafo Segundo: Na superveniência de aumento de tarifas após o pagamento, as empresas efetivarão a 
competente complementação em 05 (cinco) dias úteis. 

Parágrafo Terceiro: Na hipótese do “Parágrafo Primeiro” supra, fica atendido o fim social a que se destina a 
lei nº 7.418/85 (artigo 5º do Decreto-Lei nº 4657/1942), motivo pelo qual a importância paga sob este título não 
terá caráter remuneratório ou salarial, não integrando o contrato de trabalho e o salário dos empregados para 
qualquer fim, inclusive recolhimentos previdenciários e fundiários. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DESPESAS DE TRANSPORTE 
Para execução de atividades externas, por interesse das empresas, estas ficarão responsáveis pelas despesas 
de locomoção, caso não seja oferecido transporte próprio, excluindo-se da aplicação da cláusula os 
trabalhadores que, por força de sua atividade habitual, exerçam funções externas (vendedores, cobradores 
etc.). 
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Auxílio Saúde 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - CONVÊNIO MÉDICO 
Vencidos os primeiros 12 (doze) meses de vigência do convênio médico e havendo denúncia escrita de 85% 
(oitenta e cinco por cento) dos empregados, pelo menos, contra a qualidade dos serviços da empresa médica 
conveniada, caberá à empresa adotar as medidas necessárias à imediata solução das denúncias feitas e, se 
for o caso, providenciar a substituição da empresa médica. 
 

Auxílio Morte/Funeral  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - AUXÍLIO FUNERAL 
No caso de falecimento de empregado, em decorrência de morte natural, as empresas pagarão uma única 
vez, a título de auxílio funeral, juntamente com o saldo de salário e outras verbas trabalhistas remanescentes, 
a quantia correspondente a 01 (um) salário normativo da categoria, vigente na data do falecimento. 

Parágrafo Primeiro: As verbas trabalhistas serão devidas ao cônjuge ou companheiro habilitado pela 
Previdência Social, ou, na falta, aos descendentes ou ascendentes, respectivamente, ou ainda, inexistindo 
parentes, a quem vier a se habilitar perante a Previdência Social. 

Parágrafo Segundo: Na hipótese de invalidez permanente ou morte causada por acidente do trabalho, o 
auxílio supra corresponderá a 02 (dois) salários normativos da categoria. 

Parágrafo Terceiro: Esta cláusula deixará de ser aplicada se as empresas adotarem sistema de seguro de 
vida em grupo ou benefícios semelhantes. 

Auxílio Creche  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - REEMBOLSO CRECHE 
Independentemente do disposto no parágrafo 2º, do artigo 389, da CLT, as empresas se comprometem a pagar 
às empregadas mães, e até que seus filhos completem 12 (doze) meses de idade, um reembolso das despesas 
que as mesmas tiverem no caso de utilização de creche de sua escolha, ou de pessoas físicas (babás) para a 
guarda de seu filho, até o limite mensal de R$ 361,80 (trezentos e sessenta e um reais e oitenta centavos). 

Parágrafo Primeiro: Tal obrigação existirá somente a partir do momento que as empregadas mães 
apresentarem a certidão de nascimento do filho, além dos comprovantes mensais das despesas efetuadas 
(notas fiscais) e, no caso de pessoa física, comprovantes contabilmente aceitos (recibos onde conste o 
endereço completo, o CPF e o RG). 

Parágrafo Segundo: As empresas estarão desobrigadas de cumprir a presente cláusula se não forem 
preenchidas as condições ora estipuladas e, também, no caso de manter creche própria. 

Parágrafo Terceiro: O reembolso creche, objeto dessa cláusula, não integrará, para qualquer efeito, o salário 
da empregada. 

Outros Auxílios  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO PREVIDENCIÁRIO 
Aos empregados em gozo de auxílio previdenciário por doença fica garantida, entre o 16º (décimo sexto) e o 
90º (nonagésimo) dia de afastamento, uma complementação de salário no valor equivalente à diferença entre 
o efetivamente percebido da Previdência Social e o salário nominal, sendo que a soma do valor do auxílio-
doença e da complementação prevista na presente cláusula não poderá ultrapassar o limite máximo de 
contribuição previdenciária. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - COMPLEMENTAÇÃO DO 13º SALÁRIO 
Aos empregados afastados do emprego, a partir de 16/12/2020, por motivo de auxílio doença da Previdência 
Social, fica garantida a complementação de 100% (cem por cento) do 13º salário devido no período, desde 
que o afastamento tenha sido igual ou inferior a 180 (cento e oitenta) dias, sendo que a soma do valor do 
auxílio-doença e da complementação prevista na presente cláusula não poderá superar o teto previdenciário 
de contribuição. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - ABONO DE APOSENTADORIA 
Aos empregados com 5 (cinco) ou mais anos de serviços contínuos na mesma empresa e que dela se 
desligarem, espontaneamente, por motivo de aposentadoria, será pago um abono equivalente ao seu último 
salário nominal, conforme condições abaixo: 

a) Se o empregado continuar trabalhando na mesma empresa, após a aposentadoria, o pagamento do 
abono será garantido apenas por ocasião do desligamento definitivo, se dela se desligar 
espontaneamente. 

b) Para os empregados com 10 (dez) ou mais anos de serviços contínuos na mesma empresa, na forma 
das letras anteriores, será pago um abono equivalente a 02 (dois) salários nominais. 

Parágrafo Único: Ficam ressalvadas as condições já existentes, desde que mais favoráveis do que as 
anteriores. 

Contrato de Trabalho - Admissão, Demissão, Modalidades  
Normas para Admissão/Contratação  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - CONTRATO DE EXPERIÊNCIA 
O contrato de experiência terá a duração máxima de 60 (sessenta) dias, exceto para os cargos de supervisão, 
gerência e chefia. 

Parágrafo Único: Não será celebrado contrato de experiência nos casos de readmissão de empregados para 
a mesma função anteriormente exercida, bem como para os casos de admissão de pessoas que estejam 
prestando serviços na mesma função como mão-de-obra temporária e cuja duração tiver correspondido a um 
mínimo de 60 (sessenta) dias. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - ANOTAÇÃO NA CARTEIRA DE TRABALHO 
Todo empregado admitido nas empresas terá sua carteira de trabalho anotada no prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas e os respectivos documentos devolvidos em 72 (setenta e duas) horas. 
 

Desligamento/Demissão  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA – HOMOLOGAÇÕES 
Dentro dos prazos previstos no artigo 477 da Consolidação das Leis do Trabalho, as empresas deverão efetuar 
o pagamento, bem como, agendar no Sindicato e comunicar ao trabalhador a data e horário, para que este 
possa comparecer no Sindicato profissional para exame do ato homologatório, sem a necessidade do 
comparecimento da empresa. 

Parágrafo Primeiro: As empresas, mediante recibo disponibilizarão ao trabalhador no ato homologatório os 
seguintes documentos: cópia da ficha de registro, comprovante de depósito das verbas rescisórias, extrato do 
FGTS com chave de conectividade, guias CD/SD e termo de rescisão do contrato de trabalho. 

Parágrafo Segundo: Na conferência dos documentos rescisórios e dos valores pagos ao trabalhador, na 
forma do parágrafo anterior, se forem identificados erros de cálculo, ausência de pagamentos ou de 
documentos necessários a regular rescisão do Contrato de Trabalho, o Sindicato aporá ressalvas no termo de 
rescisão do contrato de trabalho e comunicará a empregadora para correção dos erros, a qual se reconhece-
las como devidas, terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para quitação. 

Parágrafo Terceiro: A empresa fica autorizada a efetuar o depósito relativo ao valor das verbas rescisórias 
na conta corrente do trabalhador, independentemente do motivo da dispensa, devendo o respectivo 
comprovante ser apresentado ao Sindicato profissional no ato de assistência da rescisão contratual. 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - CARTA AVISO DE DISPENSA 
O empregado dispensado sob alegação de prática de falta grave deverá ser avisado do fato, por escrito e 
contra recibo, esclarecendo-se os motivos da dispensa. 
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - CARTA DE REFERÊNCIA 
Desde que o empregado solicite, as empresas lhe fornecerão carta de referência, da qual deverá constar, no 
mínimo, a indicação do período trabalhado. 
 

Aviso Prévio  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - AVISO PRÉVIO 
Nos casos de rescisão de contrato de trabalho, sem justa causa, por parte do empregador, o aviso prévio 
obedecerá aos seguintes critérios: 
 

a) Será comunicado pelas empresas por escrito e contra recibo, esclarecendo se será trabalhado ou não. 
b) A redução de duas horas diárias, prevista no artigo 488 da CLT, será utilizada atendendo à 

conveniência do empregado, no início ou no fim da jornada de trabalho, mediante opção única do 
empregado por um dos períodos, exercida no ato do recebimento do pré-aviso. Da mesma forma, 
alternativamente, o empregado poderá optar por 1 (um) dia livre por semana ou 7 (sete) dias corridos 
durante o período. 

c) Aos empregados com 45 (quarenta e cinco) anos de idade, ou mais, fica garantido um aviso prévio de 
50 (cinquenta) dias, acrescido de mais 01 (um) dia por ano ou fração superior a 6 (seis) meses de 
idade acima de 45 (quarenta e cinco) anos, até o limite de 90 (noventa) dias, conforme letra "g" infra, 
sem prejuízo, quando for o caso, das garantias estabelecidas nas letras "a" e "b" supra. 

d) No caso de aviso prévio trabalhado, os empregados abrangidos pelas disposições da letra "c" supra, 
deverão cumprir apenas 20 (vinte) dias de aviso prévio, sendo indenizado pelo que exceder. 

e) O aviso prévio trabalhado não poderá ter seu início no último dia útil da semana. 
f) Ao empregado que, no curso do aviso prévio trabalhado, solicitar ao empregador, por escrito, fica 

garantido o seu imediato desligamento do emprego e a anotação da respectiva baixa em sua CTPS. 
Neste caso, as empresas estão obrigadas, em relação a essa parcela, a pagar apenas os dias 
efetivamente trabalhados, sem prejuízo das duas horas diárias previstas no artigo 488 da CLT, 
proporcionais ao período não trabalhado, ou de eventual opção, conforme letra "b" dessa cláusula. 

g) Sem prejuízo das garantias previstas nos itens acima, ficam asseguradas ao trabalhador, 
cumulativamente, as garantias previstas pela lei n° 12.506/2011, sendo certo que, em nenhuma 
circunstância, o aviso prévio excederá o limite de 90 (noventa) dias. 

 
Outras normas referentes a admissão, demissão e modalidades de contratação  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - PREENCHIMENTO DE VAGAS 
As empresas darão preferência ao remanejamento interno de seus empregados em atividade, para 
preenchimento de vagas de níveis superiores e sempre que possível, darão preferência à readmissão dos ex-
empregados. 

Parágrafo Único: As empresas poderão utilizar o balcão de emprego do Sindicato profissional. 

Relações de Trabalho - Condições de Trabalho, Normas de Pessoal e Estabilidades  
Qualificação/Formação Profissional  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - AUTOMAÇÃO E DESEMPREGO 
Na automação dos meios de produção, com a implantação de novas técnicas, as empresas se dispõem a 
promover treinamento para que seus funcionários adquiram melhor qualificação em seus novos métodos de 
trabalho. 
 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL 
O Sindicato envidará esforço no sentido de que o SENAI avalie a possibilidade de transferir recursos 
financeiros (repassados dos recolhimentos compulsórios das empresas) para a implementação da Escola de 
Aperfeiçoamento Profissional do Sindicato dos Trabalhadores. 

Parágrafo Primeiro: As partes se comprometem a avaliar a disponibilidade de funcionários para a frequência 
aos cursos que forem implantados pela Escola acima referida, após sua efetiva instalação. 
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Parágrafo Segundo: Recomenda-se às empresas doar máquinas e/ou equipamentos, novos ou em bom 
estado de conservação, ao Sindicato profissional para a instalação da escola de aperfeiçoamento profissional 
dos trabalhadores do setor. 

 
Estabilidade Mãe  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - GARANTIA DE EMPREGO À GESTANTE 
Fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante, desde a confirmação da 
gravidez até 5 (cinco) meses após o parto, devendo ainda ser observado as seguintes condições: 
 

a) Se rescindido o contrato de trabalho, a empregada deverá avisar o empregador do seu estado de 
gestação, devendo comprová-lo dentro do prazo de 60 (sessenta) dias a partir da notificação da 
dispensa. 

b) Nos casos de gestação atípica, não revelada, esse prazo será estendido para 90 (noventa) dias, 
devendo tal situação ser comprovada por atestado médico. 

c) A empregada gestante não poderá ser despedida a não ser por razão de falta grave ou por mútuo 
acordo entre a empregada e o empregador, com a assistência do Sindicato profissional. 

d) No caso de rescisão do contrato de trabalho, por iniciativa do empregador, o aviso prévio legal, previsto 
na presente convenção coletiva, não poderá ser incorporado ao prazo estipulado nessa garantia. 

e) Em casos excepcionais, mediante atestado médico, na forma do parágrafo 4º, do artigo 392, da CLT, 
a mulher grávida poderá mudar de função, atendendo exigência de ordem física. 

 
 

Estabilidade Serviço Militar  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - SERVIÇO MILITAR 
Será garantido o emprego ou o salário do empregado em idade de prestação de serviço militar, desde o 
alistamento até a incorporação, e nos 30 (trinta) dias após o desligamento, salvo nos casos de rescisão 
contratual por justa causa, rescisão unilateral do contrato por iniciativa do empregado e resilição bilateral do 
contrato. 
 

Estabilidade Aposentadoria  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - VÉSPERA DE APOSENTADORIA 
Será assegurado o emprego ou salário durante o período que faltar para aposentarem-se, nas condições 
abaixo descritas: 
 

a) Aos empregados que, comprovadamente, estiverem a um máximo de 12 (doze) meses da aquisição 
do direito à aposentadoria em seus prazos mínimos, e que contarem com um mínimo de 5 (cinco) anos 
de trabalho contínuo na mesma empresa. 

b) Aos empregados que, comprovadamente, estiverem a um máximo de 18 (dezoito) meses da aquisição 
do direito à aposentadoria em seus prazos mínimos, e que contarem com mais de 10 (dez) anos de 
trabalho contínuo na mesma empresa. 

c) Inexistindo justa causa, o contrato de trabalho destes empregados somente poderá ser rescindido por 
mútuo acordo entre empregado e empregador, ou por pedido de demissão, ambos com assistência do 
Sindicato profissional. 

d) Desde que solicitado pela empresa, o empregado deverá fornecer para esta, por escrito, no prazo de 
90 (noventa) dias, todos os documentos necessários para cálculo do período de contribuição, com 
objetivo de verificar se o empregado se encontra nas condições de pré-aposentadoria previstas nas 
alíneas “a” e “b”, sob pena de não se beneficiar desta cláusula. 

 
Jornada de Trabalho - Duração, Distribuição, Controle, Faltas  

Compensação de Jornada  
 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA – DIAS PONTES E COMPENSAÇÃO DE JORNADA 
As empresas poderão efetuar a liberação do trabalho dos empregados em dias úteis intercalados com feriados 
e fins de semana, por meio da compensação dos respectivos dias ou mediante escala anual de compensação, 
desde que haja a concordância expressa da maioria simples dos empregados envolvidos, não podendo a 
compensação exceder a 60 (sessenta) minutos da jornada normal de trabalho. 
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Controle da Jornada  
 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - MARCAÇÃO DE PONTO NO HORÁRIO DE REFEIÇÃO 
As Empresas poderão substituir o atual sistema de registro de hora de entrada e saída, adotando o sistema 
eletrônico, respeitada a Portaria 373 de 25 de fevereiro de 2011, que regulamentou o artigo 74, parágrafo 2º, 
da CLT, e poderão dispensar os empregados da marcação de ponto nos horários de início e término do 
intervalo de refeição, desde que o horário do intervalo esteja assinalado no cartão de ponto, livro de ponto ou 
espelho do controle eletrônico de ponto. 

Parágrafo Único: Para tal fim, deverão ser observados os termos da Portaria nº 3.082, de 11.04.1984, 
especificamente no que diz respeito à anotação, no registro de ponto, do horário destinado à 
refeição/descanso. 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - AUTOGESTÃO DO CONTROLE DE JORNADA 
Conforme previsto no Art. 611-A, V da CLT, os empregados que ocupem funções de confiança e que recebam 
remuneração superior a 5 salários mínimo, ensino superior e que possuam liderança técnica de processos, 
projetos ou de pessoas tais como: Analista Sênior, Especialistas, Profissionais liberais (médico, engenheiro, 
advogado etc.), supervisores e coordenadores, serão dispensados da marcação de ponto passando a exercer 
a autogestão do controle de jornada de trabalho. 
 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - RECEBIMENTO DO PIS 
Recomenda-se às empresas que, por ocasião da entrega da RAIS, indiquem o banco e respectiva agência 
para pagamento do PIS aos seus empregados. 

Parágrafo Primeiro: Quando para o recebimento for necessária a ausência do empregado durante o 
expediente normal de trabalho, tal ausência será justificada até o limite máximo de 4 (quatro) horas, garantidas 
as condições mais favoráveis já existentes. 

Parágrafo Segundo: Se o empregado se ausentar por tempo superior ao ora previsto, a falta será considerada 
para o desconto das horas não trabalhadas, excedentes das 4 (quatro) horas concedidas, sem prejudicar o 
pagamento do DSR, das férias e do 13º salário. 

Parágrafo Terceiro: As empresas procurarão adotar o sistema de pagamento do PIS no próprio local de 
trabalho. 

Faltas  
 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - AUSÊNCIA JUSTIFICADA 
Garantidas as condições mais favoráveis já existentes, o empregado poderá faltar ao serviço, desde que 
comprove o motivo determinante através de documento hábil, conforme descrito abaixo: 
 

a) No dia destinado à internação ou acompanhamento de esposa ou companheira e de filho menor de 14 
(quatorze) anos de idade, pelo número de horas indispensáveis, sem sofrer prejuízo salarial. 

b) No caso de falecimento de sogro ou sogra legalmente reconhecidos, também se admitirá a ausência 
do empregado no dia do féretro, sem perda da remuneração e do repouso semanal remunerado, desde 
que exiba o atestado de óbito correspondente. 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - ABONO DE FALTA DE ESTUDANTE 
Serão abonadas as faltas do empregado estudante, nos dias de exame, desde que em estabelecimento de 
ensino oficial, autorizado ou reconhecido, com pré-aviso ao empregador de no mínimo 72 (setenta e duas) 
horas de antecedência e comprovação posterior. 

Parágrafo Único: Não estão abrangidas pelo abono as faltas destinadas aos processos de verificação de 
aprendizagem através de avaliações. 
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Jornadas Especiais (mulheres, menores, estudantes)  
 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA - JORNADA DE TRABALHO – ESTUDANTE 
A jornada de trabalho dos estudantes terá seu horário final reduzido em 30 (trinta) minutos diários desde que 
estejam matriculados em estabelecimento de ensino oficial, autorizado ou reconhecido, e comprovem haver 
necessidade para esse fim. 
 

Férias e Licenças  
Duração e Concessão de Férias  

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA – FÉRIAS 
O início das férias individuais ou coletivas será fixado a partir do primeiro dia útil da semana, salvo solicitação 
expressa do empregado e concordância da empresa. 

Parágrafo Primeiro: Quando as férias coletivas abrangerem os dias 25 (vinte e cinco) de dezembro e 1º 
(primeiro) de janeiro, esses dias não serão computados como férias e, portanto, estarão excluídos da contagem 
dos dias corridos regulamentares. 

Parágrafo Segundo: A concessão das férias será participada ao empregado com antecedência mínima de 30 
(trinta) dias. 

Parágrafo Terceiro: Para os fins de atendimento do Art. 143 § 2º da CLT, as empresas ficam autorizadas a 
converter 1/3 (um terço) do período de férias em abono pecuniário, por ocasião da concessão das férias 
coletivas. 

Parágrafo Quarto: As empresas poderão antecipar a concessão de férias individuais ou coletivas, mesmo 
quando não houver completado o período aquisitivo correspondente, desde que, haja concordância do 
empregado. A antecipação do gozo de férias, não provocará a mudança do período aquisitivo do empregado. 

Licença Maternidade  
 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA - LICENÇA MATERNIDADE 
De acordo com artigo 7º, XVIII, da Constituição Federal, a licença maternidade da empregada gestante será 
de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data do afastamento determinado pelo médico. 
 

Outras disposições sobre férias e licenças  
 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA - LICENÇA PATERNIDADE 
De acordo com artigo 7º, XIX, da Constituição Federal, combinado com o parágrafo 1º, do artigo 10, do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias, a licença paternidade será de 5 (cinco) dias corridos, contados 
desde a data do parto, neles incluído o dia previsto no inciso III, do artigo 473, da CLT. 
 

Saúde e Segurança do Trabalhador  
Condições de Ambiente de Trabalho  

 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA - ÁGUA POTÁVEL 
As empresas ficam obrigadas a fornecer água potável aos seus empregados, devendo providenciar, 
anualmente, a limpeza das caixas d'água. 
 

CIPA - composição, eleição, atribuições, garantias aos cipeiros  
 

 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA – CIPA 
As empresas, de acordo com o grau de risco e número de empregados, constituirão a Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes – CIPA, atendendo as condições abaixo: 
 

a) A eleição será feita sem a constituição de chapas, realizando-se o pleito através de votação de lista 
única, contendo os nomes de todos os candidatos. 
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b) As empresas convocarão eleições para a CIPA com 30 (trinta) dias de antecedência da data de sua 
realização, dando publicidade ao ato e enviando imediatamente cópia ao Sindicato profissional. 

c) O processo eleitoral e respectiva apuração serão fiscalizados pela CIPA em exercício, excetuados os 
empregados que se candidatarem à reeleição. 

d) Após a realização das eleições, será o Sindicato profissional comunicado do resultado, indicando-se 
os eleitos e os respectivos suplentes. 

e) Fica garantida aos componentes da CIPA, em conjunto ou separadamente, 01 (uma) hora por semana, 
dentro do período normal de trabalho, para realização de inspeções relativas a higiene e segurança 
do trabalho, no âmbito das respectivas empresas. 

f) As empresas enviarão mensalmente ao Sindicato profissional cópia da ata de reunião ordinária da 
CIPA. 

g) O Sindicato profissional encaminhará planilhas às empresas, para que sejam preenchidas com dados 
referentes à CIPA e posteriormente devolvidas. 

h) As empresas deverão promover curso sobre prevenção de acidentes do trabalho para os membros da 
CIPA, na forma estipulada na NR 5 da Portaria nº 3.214/78. 

i) O descumprimento do disposto em quaisquer dos itens “A” a “D” da presente cláusula ensejará a 
realização de nova eleição no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da anulação. 

 
 

Exames Médicos  
 

 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA - EXAME MÉDICO 
Serão respeitadas pelas empresas as disposições concernentes a exame médico do trabalhador, de acordo 
com os critérios estabelecidos na NR 7 da Portaria nº 3.214/78, com observância dos preceitos do artigo 168 
da CLT. 
 

Aceitação de Atestados Médicos  
 

 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA - ATESTADOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS 
Os atestados médicos e odontológicos passados por facultativo do Sindicato profissional, se este tiver convênio 
firmado com o INSS, serão reconhecidos pelas empresas somente na hipótese de as mesmas não possuírem 
convênio com empresas médico-odontológicas ou não possuírem tais serviços permanentemente por sua 
própria conta. 

Parágrafo Primeiro: Os atestados que retratarem casos de urgência médica serão reconhecidos sempre. 

Parágrafo Segundo: Os empregados que se ausentarem do trabalho por motivo de saúde deverão apresentar 
o atestado médico nas empresas no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas a contar do primeiro dia de 
ausência no emprego. Deverão observar, ainda, que: 

a) Havendo prolongamento da doença, que reclame a ausência do empregado por vários dias 
consecutivos, este, após ter apresentado o atestado médico de que trata o parágrafo segundo, se 
obrigará a apresentar o atestado referente à alta médica, conforme praxes usuais do INSS. 

b) Nas situações em que o empregado ficar impossibilitado de se locomover, a entrega do atestado 
médico referente ao parágrafo segundo, poderá ser feita por qualquer pessoa de sua família dentro do 
mesmo prazo acordado. 

 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUARTA - ALTA MÉDICA 
Na hipótese de recusa pelas empresas, por escrito, de aceitar alta médica concedida pelo INSS, ficarão as 
mesmas obrigadas a pagar o salário dos dias não cobertos pela Previdência Social, compreendidos entre o 
reencaminhamento e a confirmação da alta pelo INSS. 

 
Profissionais de Saúde e Segurança  

 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUINTA - MÉDICO OU ENFERMEIRO 
As empresas manterão, atendendo ao grau de risco e número de empregados, médico do trabalho e enfermeiro 
do trabalho, de acordo com as disposições contidas na NR 4 da Portaria nº 3.214/78. 
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Outras Normas de Prevenção de Acidentes e Doenças Profissionais  
 

 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEXTA - COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DO TRABALHO 
Nos casos de acidente do trabalho com afastamento superior a 15 (quinze) dias as empresas deverão enviar 
cópia da comunicação do acidente (CAT) ao Sindicato dos trabalhadores no prazo máximo de 48 (quarenta e 
oito) horas após a emissão daquela comunicação. 

Parágrafo Primeiro: Em se tratando de acidente fatal, ocorrido nas dependências da empresa, a cópia deverá 
ser remetida ao Sindicato dos trabalhadores até um máximo de 48 (quarenta e oito) horas após o evento. 

Parágrafo Segundo: Nos acidentes do trabalho com afastamento inferior a 15 (quinze) dias e naqueles sem 
afastamento, o Sindicato deverá ser informado mensalmente, de uma única vez, até o 15º (décimo quinto) dia 
do mês subsequente. 

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA - PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS PARA PREVIDÊNCIA 
SOCIAL 
As empresas deverão preencher a documentação exigida pelo INSS, quando solicitado pelo empregado, e a 
fornecê-la nos seguintes prazos máximos: 
 

a) De 5 (cinco) dias úteis, contados da data da solicitação, nos casos de obtenção de benefício por auxílio-
doença. Se ocorrer solicitação do INSS para apresentação da relação de salários de contribuição, as 
empresas a concederão no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas. 

b) De 7 (sete) dias úteis, contados da data da solicitação, nos casos de aposentadoria. 
c) Para fins de obtenção de aposentadoria especial, as empresas terão 15 (quinze) dias para a entrega 

do formulário específico exigido pelo INSS nesses casos. 
 

Relações Sindicais  
Sindicalização (campanhas e contratação de sindicalizados)  

 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA OITAVA – SINDICALIZAÇÃO 
Com o objetivo de incrementar a sindicalização dos empregados, as empresas colocarão à disposição do 
Sindicato profissional, duas vezes por ano, local e meios para esse fim. 

Parágrafo Único: Os períodos serão convencionados de comum acordo pelas partes e a atividade será 
desenvolvida no recinto das empresas, fora do ambiente de produção e, preferencialmente, nos períodos de 
descanso da jornada normal de trabalho. 

Acesso do Sindicato ao Local de Trabalho  
 

 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA NONA - CONTATOS COM A EMPRESA 
O dirigente sindical que, no exercício de sua função, desejar manter contato com as empresas, terá garantido 
o atendimento pelo representante que as mesmas designarem. 

Parágrafo Único: O dirigente sindical poderá fazer-se acompanhar de assessor, quando o assunto a ser 
exposto referir-se a segurança e medicina do trabalho. 

 
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA - UTILIZAÇÃO DO QUADRO DE AVISOS 
O Sindicato profissional utilizará um quadro de avisos fornecido pelas empresas, em local de fácil acesso e 
visibilidade, para fixação de comunicados, informações e convocações, bem como receptor para boletins. 

Parágrafo Único: Todo o material a ser exposto no quadro de aviso será previamente submetido ao 
conhecimento das empresas. 

 
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA - AGENDAMENTO DE REUNIÃO 
Fica facultado ao sindicato dos trabalhadores solicitar o agendamento de reuniões junto às empresas sempre 
que houver necessidade de discutir assuntos de interesse da categoria profissional. 
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Representante Sindical  
 

 
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SEGUNDA - CONVOCAÇÃO DE DIRETOR DO SINDICATO 
O Sindicato profissional poderá convocar os diretores eleitos que estiverem trabalhando, até o limite de 2 (dois) 
dias de liberação por mês, obrigando-se as empresas a remunerar os dias e o descanso semanal 
correspondente, desde que atendidos os seguintes requisitos: 
 

a) Quando a empresa tiver mais de um diretor eleito, a convocação será de um único deles. 
b) A convocação jamais poderá ocorrer nos 7 (sete) dias que antecedem o início do período de férias. 
c) O presidente do Sindicato profissional deverá fazer a convocação, obrigatoriamente, por escrito e com 

antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, sem o que a mesma não terá validade. 
 

Liberação de Empregados para Atividades Sindicais  
 

 
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA TERCEIRA - LICENÇA A ASSOCIADO DO SINDICATO 
Os empregados associados ao Sindicato poderão ausentar-se do serviço até 8 (oito) dias por ano, sem prejuízo 
nas férias, 13º salário, feriados e descanso remunerado, para participação em cursos ou seminários, desde 
que comprovada a participação e sejam pré-avisadas as empresas, por escrito, pelo Sindicato profissional, 
com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, a saber: 
 

a) Empresas de 50 a 150 empregados, dois funcionários associados. 
b) Empresas de 151 a 400 empregados, três funcionários associados. 
c) Empresas acima de 400 empregados, quatro funcionários associados. 

Parágrafo Único: as licenças não poderão, em nenhuma hipótese, ser concomitantes dentro de um mesmo 
setor de trabalho. 

Acesso a Informações da Empresa  
 

 
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA QUARTA - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES 
As empresas fornecerão ao Sindicato profissional, até 31 de agosto de 2021, as informações relativas à mão-
de-obra efetiva contidas na RAIS referente a 2020 podendo ser encaminhada eletronicamente. 

Parágrafo Único: A presente cláusula não está sujeita à cobrança da multa estipulada na cláusula 69ª dessa 
convenção coletiva de trabalho. 

Contribuições Sindicais  
 

 
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA QUINTA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL E MENSALIDADE SINDICAL 
Em cumprimento ao disposto no artigo 8º, IV, da Constituição Federal, e ao que foi deliberado na Assembleia 
Geral Extraordinária realizada pelo Sindicato profissional no dia 08/10/1993, sendo reiterada anualmente, as 
empresas efetuarão o desconto da contribuição assistencial nos salários reajustados dos empregados 
enquadrados na categoria profissional, observando-se: 
 

a) A responsabilidade pela instituição, percentuais de cobrança e abrangência do desconto é inteiramente 
do Sindicato profissional, ficando isentas as empresas de quaisquer ônus ou consequências perante 
seus empregados e o desconto assim realizado está ao abrigo do artigo 462 da CLT. 

b) O desconto será processado a partir da folha de pagamento de dezembro de 2020, abrangendo, 
mensalmente, associados e não associados, correspondendo a 0,50% (meio por cento) do salário 
nominal do trabalhador, limitado a R$ 31,35 (trinta e um reais e trinta e cinco centavos). 

c) Não cabe qualquer desconto com relação a empregados profissionais liberais a serviço das empresas 
e integrantes de categorias diferenciadas, como também em relação aos exercentes de funções 
administrativas registrados com tais habilitações e que efetivamente as exerçam. 

d) O percentual incidirá sobre as parcelas componentes da remuneração mensal do empregado, não 
incidindo sobre horas de trabalho não remuneradas em virtude de faltas injustificadas ao serviço, 
adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, salário família, terço de férias e horas extras. 

e) No caso de trabalhadores admitidos, a incidência da contribuição assistencial será proporcional aos 
dias trabalhados no primeiro mês e, nos casos de demissão, será extensiva ao aviso prévio, inclusive. 
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f) O Sindicato profissional assume o compromisso de remeter guias para as empresas, com 
antecedência de 15 (quinze) dias e na quantidade suficiente, não respondendo estas por eventual 
retardamento. 

g) Os valores descontados deverão ser recolhidos pelas empresas a favor do Sindicato, em banco de 
sua escolha, até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao desconto, mediante guias ou aviso bancário 
fornecido pelo Sindicato, e nenhum encargo financeiro bancário poderá ser imposto ou transferido às 
empresas nesses recolhimentos. 

h) Nos meses de março e julho/2021, ao efetivarem os descontos, as empresas remeterão ao Sindicato 
profissional, até o 10º dia útil do mês subsequente, a relação contendo tão-somente os seguintes 
dados: nome do empregado, data de admissão e valor descontado. Nos demais meses haverá 
desconto e recolhimento, mas as empresas ficam desobrigadas de encaminhar essa relação ao 
Sindicato profissional. 

i) O não recolhimento das contribuições devidas, após o 10º (décimo) dia do vencimento do prazo, será 
devida multa de 10% (dez por cento) ao mês, sobre o valor do recolhimento, além da correção do valor 
pela Taxa Referencial (TR), ou outro indexador que vier a substituí-la. 

j) Consideradas as eventuais alterações legais, no tocante à contribuição prevista no “caput” fica 
garantido ao Sindicato, conforme deliberação de assembleia, a instituição de nova forma de desconto 
e abrangência da contribuição para manutenção financeira da entidade, respeitada a forma de 
arrecadação já existente. 

k) O pagamento da contribuição assistencial substitui, para todos os efeitos, o pagamento da 
mensalidade sindical. Os empregados interessados poderão solicitar ao Sindicato a emissão da 
carteira de sócio da entidade, a qual não acarretará nenhum custo para as empresas ou para o 
empregado, dando direito a todos os benefícios concedidos aos sócios do sindicato. 

l) O integrante da categoria profissional poderá, até 10 (dez) dias antes do primeiro desconto, 
comparecer no Sindicato profissional, pessoalmente, para formalizar documento próprio de oposição 
à presente contribuição, ficando vedada iniciativa ou participação das empresas na decisão de seus 
empregados. 

 
Outras disposições sobre relação entre sindicato e empresa  

 
 
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SEXTA - DIA DE SÃO JOSÉ 
Recomenda-se às empresas comemorar o dia 19 de março, data consagrada ao padroeiro dos trabalhadores. 
 
 
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SÉTIMA - MUDANÇA / TRANSFERÊNCIA DE ENDEREÇO 
As empresas abrangidas pela presente convenção coletiva de trabalho deverão, no prazo de 30 (trinta) dias, 
informar aos Sindicatos patronal e profissional, quando for o caso, o novo endereço de sua atividade. 
 

Disposições Gerais  
Mecanismos de Solução de Conflitos  

 
 
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA OITAVA - COMPETÊNCIA JUSTIÇA DO TRABALHO 
Será competente a Justiça do Trabalho para dirimir quaisquer divergências surgidas na aplicação dessa 
convenção coletiva de trabalho. 
 

Descumprimento do Instrumento Coletivo  
 

 
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA NONA – MULTAS 
Será devida multa equivalente a 2% (dois por cento) do salário normativo vigente, por empregado, no caso de 
descumprimento de qualquer cláusula das obrigações de fazer constantes da presente convenção coletiva de 
trabalho, revertendo o benefício em favor da parte prejudicada. 

Parágrafo Primeiro: Em caso de necessidade de ação judicial para recebimento da multa prevista nessa 
cláusula, a mesma será devida em dobro. 

Parágrafo Segundo: Antes de quaisquer outras medidas o Sindicato profissional deverá encaminhar 
notificação às empresas, apontando a irregularidade e concedendo-lhes 30 (trinta) dias para normalizar a 
situação. 
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Parágrafo Terceiro: Não se enquadram na exigência do parágrafo anterior as seguintes cláusulas da 
Convenção Coletiva de Trabalho: 5ª - Data de Pagamento dos Salários, 6ª - Adiantamento de Salário (Vale) e 
65ª - Contribuição Assistencial e Mensalidade Sindical. 

Parágrafo Quarto: Para evitar dupla incidência, estão excluídas dessa cláusula aquelas que já possuam 
cominações legais ou específicas de multa. 

Renovação/Rescisão do Instrumento Coletivo  
 

 
CLÁUSULA SEPTAGÉSIMA - PRORROGAÇÃO, REVISÃO, DENÚNCIA OU REVOGAÇÃO 
O processo de prorrogação, revisão, denúncia ou revogação total ou parcial dessa convenção coletiva de 
trabalho fica subordinado às normas estabelecidas no artigo 615 da CLT. 

Por estarem justas e acertadas e para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, assinam as partes a 
presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO em 2 (duas) vias, comprometendo-se a promover o 
depósito de 1 (uma) via do mesmo na Gerência Regional do Trabalho e Emprego em São Paulo/SP, via 
Sistema Mediador. 

São Paulo, 26 de janeiro de 2021 
 
 
 
 
 
 
 

SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE PAINEIS DE MADEIRA RECONSTITUIDA DO EST. DE S. PAULO 
SALO DAVI SEIBEL  LUIZ CARLOS CRICHI 

Presidente  Procurador 
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