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CONVENCÃO COLETIVA DE TRABALHO

Con-venção Coletiva de Trabalho que fazem entre si, o SINDICATO DOS CONDUTORES DE
vEÍcuLos RoDovIÁRIos DE MococA E REGrÃo, inscrito no cNPJ/lvlF
54.140.660/0001-05, Registro Sindical no 24440.02947U90. estabelecido a Rua Canadá,
185 - Jardim Lavínia, CEP L3736-340, na cidade de Mococa, Estado de São Paulo,
representado por seu Diretor Presidente, Sr. NELSON RIBEIRO DA SILVA, brasileiro, Casado,
portador do CPF/MF no 718.445.898-20, RG 7.859.866 SSP/SP e o SINDICATO DA
INDÚSTRTA CERÂMTCA E OLETRA DE VARGEM GRANDE DO SUL (SrcOW, iNSCTitO NO
CNPI/MF 59.032.813/0001-06, Registro Sindical no 24000.000715/9 2-95, estabelecido a Rua
São Jorge,  90 -  Jard im São Luiz ,  CEP 13880-000,  na c idade de Vargem Grande do Su. ,
Estado de São Paulo, representado por seu Presidente, Sr. ANGELO MOMNDIN MNZANI,
brasileiro, casado, portador do CPF/MF no 219,802,458-60, tem entre si, justo e acordado,
consoante deliberações de suas Assembléias Gerais e na forma de suas disposições
estatutáriasr considerando as partes estarem por essa forma contribuindo de maneira efetiva,
não só para boa paz de suas relações como para a eficiência maior do trabalho, interesse
comum e bem estar dos empregadores e empregados, cujos Sindicatos representa-os,
RESOLVEM se comporem conforme lhes faculta a lei - CLT, artigo 611, Parágrafo 10, para
estabelecerem. sob o "nomem juris" de coNvENçÃO COLETM DE TRABALHO, no limite
da representação e da base territorial do Sindicato dos Ceramistas, ou seja, municipio de
Vargem Grande do Sul, as normas comuns e genéricas, pelas quais reciprocamente se
obr igam, fazendo-o sob as seguintes condições:

CLÁUSULA 7. - VIGÊNCIA:
O presente instrumento terá vigência de 12 (doze) meses, com início

em 01 de lYaio de 2020, como Data Base, ficando revogadas todas as Cláusulas dos Acordos
anteriores, e término em 30 de Abril de 2021, quando novas negociações deverão ocorrer, na
forma do que dispõe o Artlgo 616, Parágrafo 3" da CLT.

oLÁUSULA 2. - sALÁRTo NoRMATTvo:
!. Considerando os efeitos decorrentes da pandemia do COVID-19, os

pisos salar ia ìs  permanecerão a par t i r  de 01 de Maio de 2020:

Funções PÌsos Sala ria is
1. Motorista de Carreta R$ 1.892,31
2.  Ooerador  de Máquina R6 7.372,22
3. Motorista Geral t \ b  1 ,  /  J J , O O

4. Aiuda nte R$ 1.199,90

PAMGRAFO PRIMEIRO: Para os trabalhadores que já percebam acima
dos pisos ora acordados, as empresas manterão inalterada esta condição.

oLÁUSULA 3" - REFEIoõE9 E PERN0TTE':
As diárias terão seus valores a partir de 01 de Maio de 2020 serão

mant idas em:

Á. ALMOçO: R$ 22,60 (vinte e doìs reais e sessenta centavos) - será pago ao
cada ajudante, que em horário de almoço, estiver em serviços externos a

e a



empresa.

B. JANTAR: R$ 22,60 (vinte e dois reais e sessenta centavos) - será pago ao motorista e a
cada ajudante que em horário de jantar, estiver em serviços externos ao domicílio da

C, PERNOITE: R$ 22,60 (vinte e dois reais e sessenta centavos) - este valor que já inclui o
café da manha, será pago ao motorista e a cada ajudante, quando em viagens a serviço
da empresa, que em razão de sua natureza e limitação, implique em retorno no dia
posterior.

PARÁGRAFO Úttttco: Os pagamentos das verbas acima serão efetuados
a tÍtulo de reembolso, mediante a assinatura de recÌbo com os referidos valores, sendo
facultativo as empresas a concessão de reembolso através de Vale-Refeição, ou quando não
aceitos pelo comércio, através de antecipação em dinheiro.

ÇLÁ.J9T'LA 5a - PLR -PARTICIPAÇÃo Nos LUcRos E
RESULTADOS

A titulo de PLR - ParticÌpação nos Lucros e Resultados, conforme
previsto na Lei 10,101 de l9/t2/200!, as empresas pagarão a esse titulo aos seus
empregados, a importância de RS 349150 (trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta
centavos), cujo pagamento obedecerá aos seguintes critérios e condições conforme segue:

PAMGRAFO PRIMEIRO: O pagamento da importância ora pactuada
será pago em duas parcelas iguais e da seguinte forma:

a) - R$ 774,75 (cento e setenta e quatro reais e setenta e cinco
centavos) a ser pago em Novembro/2020;

b) - R$ 174t75 (cenï.o e setenta e quatro reais e setenta e cinco
centavos) a ser pago em Abril/21zL,

PAúcRAFO SEGUNDO: Os pagamentos pactuados na presente
clausula serão devidos aos empregados que se encontrem com vínculo empregatício nas
empresas no mês de pagamento de referidas parcelas, assim como aqueles que estejam
cumprindo aviso prévìo regu lar.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Os empregados admitidos após 07/05/2020,
receberão o pagamento estabelecido no caput desta clausula na proporção de 0f/tZ avos por
mês trabalhado, consìderando-se como mês integral a fração igual ou superior a 15 (quinze)
dias.

PAMGRAFO QUARTO: Os empregados que fizerem jus ao pagamento
das importâncias definidas pelos critérios desta cléusula e que vierem a ser dispensados ou
pedìrem demissão antes das datas aprazadas para pagamento das parcelas estipuladas/
receberão o valor devido na ocasião da homologação da rescisão contratual.

PARÁGRAFO QUINTO: A Participação nos Lucros e Resultados da
empresa conforme prescreve a Lei 10.101/2000, e pactuada nesta clausula não substitui ou
complementa a remuneração do empregado, nem constÌtui base de incidência de qualquer



encargo trabalhista, ou previdênciario, não se lhe aplicando, outrossim, o principio dã
habitualidade, como também não obriga a sua manutenção em períodos posteriores.

PARÁGMFO SEXTo: Para as empresas que já possuam PLR -
participação nos Lucros e Resultados ou distribuição de lucros semelhantes, com comìssão
formada para atender a matéria que dispõe a Lei 10.101/2000, se obrÌgam a garantirem no
mínimo, o pagamento dos valores em consonância com o previsto nos critérios acima
elencados, com referencia ao pagamento da participação nos lucros e resultados para
exercício de vigência da presente norma coletiva.

CLÁUSULA 6A - CESTA BÁSICA!

As empresas concederão a título de assiduidade, uma cesta básica
composta dos itens abaixo relacionados, quais sejam:

Ko de > 02 Lata de sardinha 135

> 02 Lt de extrato de tomate

> 10 Kg de arroz tipo 1 > 02 Kg de feijão cariocã
> 02 Kg de açúcar cristal > 04 Latas de óleo
> 01 Kg de macarrão > 01 Kg de sal l:efinado
F or fq de farinha de trigo > 01 Kg de fubá

> 01 Pct de sabão 05 unidades > 01 Creme dental .90 gramas
> 01 Lata de goiabada 500 gramas > 02 Kq de açúcar refinado
> 01 Pacote de Esponja de aço

contendo 08 unidades 140 oramas cada

PAMGRAFO PRIMEIRO: Fará jus ao recebimento da referida cesta. os
empregados que durante o mês de referencia não tenham qualquer tipo de ausêncìa
injustificada ou decorrente por atestado médico.

PARAGRAFO SEGUNDO: Aos empregados com período inferior a doze
meses de vinculo empregatícÌo na empresa, a esses então, será concedida a referida cesta
básica. conforme o parágrafo primeiro desta clausula.

PARÁGMFo TERCEIRo: Aos empregados com período ìgual ou
superior a doze meses de vinculo empregaticio na empresa' a esses então, será concedida a
referida cesta básica, desde que tenham apenas 1 (uma) falta justificada por atestado
médico no mes de referencia,

PARAGRAFO QUARTO: Para efeito de concessão da cesta, nos casos de
admissão e demissão, será considerado como mês o período trabalhado igual ou superior a
quinze dias, sendo devida também bem nos casos de aviso prévio indenizado;

PARAGRAFO QUINTO: A entrega da referida cesta se fará sempre
pessoal e, individualmente, a cada trabalhador, todos os meses, nas dependências das
empresas. durante a jprnada normal de trabalho do setor administrativo, correspondendo tal
entrega sempre no-lüiàimediatamente anterìor. A criterio da empresa, a cesta básica poderá
ser entregue na residência do funcionárÌo,



PARAGRAFO SEXTO: Os produtos da cesta básica serão todos oe
primeira qualÌdade e caso alguns dos produtos apresentarem-se temDorariamenre
indisponíveis para fornecimento, face à proibição ou, impossibilidade de abastecimento,
poderá ser substituído por produto equivalente no mesmo peso ou quantidade indicada. Tal
substituição se fará sempre respeitado o limite de peso já definido, bem como, ao valor total
equivalente ao da composição da cesta básica discriminada na cláusula correspondente deste
a coroo.

PAúGRAFO SÉfivO: O valor corresDondente a cesta básica não
integrará ao salárÌo, nem quaisquer outros direitos decorrentes do trato trabalhista.

qLÁUSULA 7 - NEGocIAcÃo coLETIvA:
Na vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho, as partes

asseguram um canal de negociação, caso ocorra fato novo ou acontecimento imprevisto que
modifique substancialmente a relação de trabalho.

do mês seguinte.
Os pagamentos dos salários deverão ser efetuados até o quinto dia útil

sempre que os salarios forem pagos através de bancos, esta
assegurará aos trabalhadores um Ìntervalo remunerado, a critério da empresa, de tal modo
que não prejudique o andamento do serviço, para que o mesmo receba seu ganho, sendo
que esse intervalo não corresponderá a aquele destinado ao descanso e refeicão.

Os descontos salariais, em caso de multas de tránsito, furto, roubo,
quebra de veículo e avaria de carga, só serão admitidos se resultar configurada a culpa ou
dolo do empregado, sendo que as despesas com obtenção dos boletins de ocorrência serão
suportadas pela empresa.

PARÁGRAFO úruico: em caso de dispensa do empregado, será
efetuado o desconto em seus direitos.

As empresas pagarão ao empregado que se aposentar, um abono de
duas vezes a sua remuneração contratualr desde que o mesmo tenha cinco anos de trabalho
consecutivos na mesma empresa. Em caso de aposentadoria por invalidez, este abono deverá
ser de três vezes a sua remuneração contratual, independente do tempo de serviço,

(cinqüenta por cento)
extras mensais, e as

As empresas remunerarão as horas extras com um acréscimo de 500/o
sobre o valor da hora normal, até o limite de 50 (cinqüenta) horas
que excederem esse limite, serão remuneradas com o acréscimo de

Sempre que os salários forem pagos através



75olo (setenta e cinco por cento) sobre o valor da hora norma,.

PARÁGRAFo PRIMEIRO: As horas extras integrarão, quando habituais,
a remuneração dos empregados para efeito do D.S.R', Férias. 1/3 Constitucional, 13" Salário,
Aviso Prévio, INSS, FGTS e verbas rescisórias.

PARÁGMFo SEGUNDo: As empresas que já remuneram as horas
extras em percentuais superioresr ou através de outros critérios da compensação a esse
título, ficam ressalvados o direito de manter inalterado esse procedimento.

PARÁGRAFO TERCEIRo: o D.S.R. trabalhado será remunerado com
acréscimo de 100o/o (cem por cento), desde que não haja folga compensatória.

CLÁUSULA 73" - FÉRTAS:
As Férias, observando-se o disposto no Artigo 135 da CLT, só poderão

ter início em dias úteis, que não antecedam sábados, domingos e feriados.

CLÁUSULA 74' - ADTCIONAL NOTI/RNO:
O pagamento do adicional noturno será no importe de 20olo (vinte por

cento) sobre a remuneração contratual, sempre que o trabalho for executado entre as 22:00
horas de um dia até as 5:00 horas do dia seguinte,

CLÁUSULA 7f - ADTCIONAL DE INSALI.IBRTDADE:
As atividades desenvolvidas em condicões insalubres serão

remuneradas com observância aos adicionais seguintes:

D 10olo (dez por cento) sobre o salário mínimo, quando em grau mínimo,

F 20olo (vinte por cento) sobre o salário mínimo, quando em grau médio.

F 40olo (quarenta por cento) sobre o salário mínimo, quando em grau máximo.

CLÁUSULA 76A - ADICTONAL DE PERTCULOSTDADE E
PENOSIDADE:

Será devido o adÌcional de periculosidade de 30olo (trinta por cento) do
salário contratual, a todo empregado que desenvolver atividade em raio de risco de produtos
explosivos, inflamáveis ou corrosivos,

oLÁUSULA 77 - PRÊMI0 PoR TEMPo DE sERvIco:
O Prêmio por Tempo de Serviço (P.T,S.), a que faz jus todo empregado

com dois ou mais anos de serviços consecutivos prestados ao mesmo empregador, será de
2% (dois por cento) mensal, calculado sobre o salário base do empregado.

PAúGRAFo Úrurco: o PTS não tem natureza salarial para fins de
equiparação, sendo devido a partir do mês seguinte aquele que o empregado completar 02
(dois) anos de serviços na mesma empresar não sendo devido cumulativamente.



As empresas ficam
empregados, na forma da lei.

tratando de fichas
empresa.

controle de horário oara seus

PAúGRAFo Út\Ico: n assinatura do empregado é indispensável em se
de controle interno/externo, ressalvados outros critérios adotados na

cLÁusuLA ts' -covpEìlsAcÃo E pRoRRoGAcÃo
DE HORARTO DE TRABALHO:

A prorrogação e compensação da duração diária do trabalho,
obedecidos os preceitos legais, fica autorizada, atendidas as seguintes regras:

Á, Não estarão sujeitas a acréscimos salariais, as horas acrescidas em um ou outro dia, sem
que seja excedido o horário contratual da semana.

B. As horas trabalhadas excedentes deste horário ficarão sujeito aos adìcionais previstos
nesta convenção,

c, As regras constantes desta cláusula serão aplicáveis no caso do menorr ao trabalho em
horário diurno, isto é, até as 22:00 horas.

PAúGRAFo ÚNIco: Semp.e que por qualquer motivo o motorista seJa
impedido de exercer sua função normal, o mesmo deverá se apresentar na empresa no
horário normal de trabalho, ficando a disposição da empresa, a qual poderá utilÌzá-lo para
eventuais serviços assemelhados ou necessários ao desenvolvimento das atividades da
emoresa,

âLÁUSULA 20, - AUxÍLTo FUNERAL:
No caso de ocorrência de óbìto do empregado, a empresa pagará aos

dependentes a título de Auxílio Funeral e a época do óbito:

4.03 ( t rês) salár ios nominat ivos, quando o mesmo for ocasionado por acidentes de
trabâlho, sem carência de tempo de serviço.

a, 02 (dois) salários nomÌnativos, quando mesmo for ocasionado por outras causa, desde
que o empregado falecido tenha no mínimo 24 (vinte e quatro) meses de trabalho na
mesma emDresa.

PARÁGRAFo Út\tIco: ns Empresas poderão contratar Seguro de Vida,
desde que seu prêmio não seja inferior ao Auxílio contido no Caput desta Cláusula. sendo
que, as empresas que assim procederem. ficarão desobrigadas do cumprimento da presente
Cláusula,

obr igadas a manter



Será assegurada ao emPregado
militar, estabilidade prevista na Lei no 4,375/64.

serviço

CLÂUSULA 22. - GARANTIA AO EMPREGADO
ACIDENTADO:

Será assegurada ao empregado acidentado no trabalho, estabilidade
prevista no Artigo 118 da Lei 8.213'

CLÁUSIILA 23. - GARANTTA AO EMPREGADO EM VIAS
DE APOSENTADORTA:

As empresas assegurarão aos empregados que estiverem,
comprovadamente, a 02 (dois) anos da aquisição do direito a aposentadoria e que tenha
prestado 08 (oito) anos de serviços à mesma empregadora. o emprego ou salário durante o
período que faltar para aposentar-ser excetuando-se os casos de demissões por justa causa,
da extinção do estabelecimento ou motivo de força maior comprovado, desde que por elas
avisados.

CLÁUSULA 24. - GARANTIA AO EMPREGADO
AFASTADO PELO INSS:

Ao empregado que retornar de gozo de auxilio doença será assegurado
emprego ou salário, por 30 (trinta) dias após a alta médica'

CLÁUSIJLA 25, - GARANTIA NA RESCISÃO
CONTRATUAL:

As rescisões com mais de um ano de contrato de trabalho serão
homologadas no Sindicato da Categoria Proflssional ora acordante e/ou D.R.T. do Ministério
do Trabalho.

PAúGRAFo Útrttco: ns rescisões de contrato de trabalho dos
empregados abrangidos por esta Convenção, sem prejuízo do item anterior, serão
homologadas se acompanhadas dos documentos previstos na Instrução Normativa no 002, de
12 de Março de 1992,

CLÁUSULA 26a - coTA DE CONTRIBUICÃO NEGOCIAL

Considerando o efeito erga omnes da negociação coletiva, de forma
proporcional. equânime, justa e legal (Art. 513, alínea "e", da CLT) entre todos os integrantes
da categoria, de forma que os trabalhadores não associados também contribuam para a
dinâmica da negociação coletiva, mediante a cota estabelecida no instrumento coletivo
negociado.

Considerando a necessidade de se manter o custeio da atividade
sindical por parte da categoria profissional (CF, art. 8o, III, IV e V, c/c Art, 611, da CLT), isso

em idade de prestação do



porque a capacidade econômica da entidade sindical profissional pode influir diretamente no
poder da ação s indica l ;

Considerando que o resultado da negociação abrange a todos os
representados, filÌados e não fÍliados ao sindicato, constituindo medida de justiça que os
abrangidos pelo resultado da negociação possam dar a sua cota parte pelo esforço coletivo de
estipulação de melhores e de novas condições de trabalho, independentemente da fil iação à
ent Ìdade s ind ica l .

Considerando que a assemble ia geraì  do s indicato é o local  e  o
momento adequados para que os indivíduos integrantes da categoria. seguindo os valores
supremos de nossa Constituição/ com liberdade, igualdade e segurança, manifestem suas
opiniões e. em harmonia social, realizem a concertação e a solução pacífica dos eventuais
conflitos de interesses existentes no seio da categoria, em tudo no que diz respeito ao
exercício da liberdade e autonomia sindical, aí incluídos a forma de organização e de
administração sócio-econômico-financeira do sindicato;

Considerando que a contribuição estipulada em instrumento coletivo oe
trabalho deve ser aprovada em assembleia legítima, representativa, democrática e
regularmente convocada, assegurada a ampla participação de todos os integrantes da
categoria, associados ou não ao sindicato, fixada em valor razoável e assegurado aos não
filiados o direito de oposição ao desconto;

Considerando que o Artigo 462, da Clf, preceitua que o desconro
sobre o salário do trabalhador é permitido quando previamente estabelecido em instrumenro
normativo (acordo ou convenção coletiva de trabalho);

Considerando que o desconto em folha de contribuição devida ao
sindicato também é regulado pelo artigo 545 da CLT, cuja redação estabelece o requjsito
"devidamente autorizados",

Considerando que a Lei L3.467/2O17 traz avalorização da natureza
contratual da negociação coletiva, assim atraindo para a arena argumentativa o conceito da
boa-fé objetiva e o conceito da função socÌal da contratação coletiva, Nesse sentido, dispõe o
aftigo 422 do Código Civil:

"Art, 422. Os contratantes são obrigados a guardar, ãssim na
conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé."

Considerando que em conformidade com o arligo 422 do Código Civil,
a boa-fé objetiva passou a ser considerada fonte de obrigação, impondo deveres aos
contratantes e seus representados que, no caso em epígrafe, são todos os integrantes da
categoria. associados ou não, notadamente porque essa amplitude dos Doderes oe
representação foi conferido aos sindicatos pela própria constituição (incisos II e itl do artigo
8o da CFl88).

Por  ta is  fundamentos,  considerando os pr inc ip ios da sol idar iedade,
boa-fé objetiva e função social da contratação coletiva, o pagamento da cota de participação
negocial, referente a uma porcentagem sobre o benefício financeiro obtido, deve ser
suportado por todos beneficiados, associados ou não, quando o sistema jurídico estabelecido
pela Constituição impõe ao Sindicato, obrigatoriamente, a representação de todos os
integrantes da categoria (associados ou não), quando se tratar de negociação coletiva, de



sorte que a obrigação de arcar com o pagamento desta cota de participação negocial está
respaldada pela boa-fé objetiva e cumprimento da função social da contratação coletiva,

Ademais, está em consonância com a valorização da negociação
coletiva prevista pelo artigo 611-A da CLT e também não viola o inciso XXVI do artigo 611-8,
inserido na CLT pela Lei 73,467/2017, precisamente por se tratar de ressarcimento de
valores despendidos pela entidade sindical em benefício de todos os trabalhadores, e não
aoenas dos sÌndicalizados.

Ademais, está em consonância com a valorização da negociação
coletiva prevista pelo artigo 611-A da CLT e não viola o inciso XXVI do artigo 611-8, inseridos
na CLT pela Lei 73.467 /2Ot7, precisamente por se tratar de ressarcimento de valores
despendidos pela entidade sindical em benefício de todos os trabalhadores, e não apenas dos
sindicalizados.

Considerando o consenso das partes e as razões de decidìr expostas, o
Enunciado 38, da ANAMATRA, aprovado na 2a Jornada de Direito Material e Processual do
Trabalho, realizada nos dias 09 e 10 de Outubro de 20L7, as partes signatárias do presente
instrumento normativo se ajustam no sentido de que:

a) Desde que previa e individualmente autorizado, as empresas descontarão de seus
empregados e no prazo de vigência da presente norma coletiva, a C-ontribuição
aprovada em Assembleia Geral da Categoria realizada nos dias 03, 04 e 05 de Março
d-e-2020,_ conforme Edital publicado no Jornal Agora, página A:10, Edição do dia

::- 4 27/02/2020) a qual deliberou pelo fixação da Cota de Contiibuição Negocìal no

Èe'rcentúaíãe 2olo (dois por cento) mensal do salario base de cada trabalhador
representado pelo Sindicato Acordante, associados ou não ao Sindicato Profissional,

b) Fica ressalvado, a qualquer tempo, o direito a oposição por parte do trabalhador, o
qual deverá manifestar perante Sindicato Profissional

c) As autorizações deverão ser encaminhadas pelo Sindicato Profissional diretamente âo
Empregador do trabalhador e/ou seu Escritorio de ContabilÌdade responsável, devendo
ser feito da mesma forma em relação a manifestação de oposição.

d) A empresa efetuara o recolhimento desses valores em favor do Sindicato profissÍonal
Acordante até o 15o dia do mês subsequente ao do efetivo desconto, em guias
próprias a serem emitidas diretamente e/ ou pelo empregador ou pelo escritórÌo de
contabilidade responsável, pelo web site do Sindicato Profissional
www.s indmotmococa.com.br .

e) Será cobrado multa de 2olo (dois por cento) sobre o valor da guia, no caso de atraso
no recolhimento.

f) Fica vedado à Empresa a realização de quaisquer manifestações, atos, campanhas ou
condutas similares no sentido de incentìvar ou instigar os trabalhadores não fil iados ao
Sindicato a exercerem o seu direÌto de oposição por escrito.

g) Fica vedado ao Sindicato e seus dirigentes a realização de quaisquer manifestações,
atos ou condutas similares no sentido de constranger os trabalhadores não fil iados ao
Sindicato profissional a exercerem seu direito de oposição por escrito.

i:/



CLÁUSULA 27 - MENSALTDADES STNDICAIS:
Desde que observado os termos do Artigo 545 da CLT, as empresas

descontarão em folha de pagamento de seus funcionários. mediante comprovante de filiação,
as Mensalidades Associativas em favor do Sindicato Profissional acordante, procedendo o seu
recolhimento até trinta dias após o aludido desconto, incorrendo na mesma, em caso de
atraso, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da guia, sendo que a oposição pode ser
feita a qualquer momento.

C.LÁUSULA 2E - CONTRTBUICÃO ASSISTENCIAL E
CON FED ERATIVA PATRONAL:

A Assembléia Geral do SÌndicato Patronal fixará em.época própria, os
valores a serem cobrados das empresas a título de Contribuição Assistêncial e Confederativa.

CLÁUSULA 29ã - CONTRATO TNDIVID'IAL DE TRABALHO:
os contratos individuais de trabalho não ooderão contrariar a Dresente

Convenção Coletiva de Trabalho.

CLÁUSIJLA 30" - UNIFORME:
A empresa que exigir uniforme deverá fornecer gratuitamente o

mesmo, exigindo seu uso diário, bem como sua conservação e boa aparência.

PAúGRAFO ÚNIco: Por ocasião do fornecimento de novos uniformes,
o funcionário deverá proceder a devolução dos uniformes usados, e quando do desligamento
ou rescisão de contrato de trabalho. deverá o empregado devolver todos os uniformes em
seu poder, sob pena de serem descontados em seus direitos.

çLÁIISULA 37, - coNTRATo DE EXPERTÊNCIA'
O contrato de experiência terá prazo máximo de 60 (sessenta) dias,

incluída sua eventual prorrogação,

CLÁUSULA 32. - TRABALHADOR ESTUDANTE:
O empregado estudante em estabelecimento de ensino oficial,

autorizado e reconhecido pelo poder competente, terá abonada a falta ao serviço, para
prestação de exames escolares, desde que avise seu empregador, no mínimo, 72 (setenta) e
duas horas antes, sujeitando-se a comprovação posterior.

oLÁU9ULA 33. - ATESTADO MÉDICO:
As faltas dadas por motivo de doença serão abonadas,

obrigatoria mente, por atestados médicos emitidos através de convênios mantidos pela
empresa empregadora. Na ausência desses convênios, os atestados médicos serão fornecidos
por médicos credencÌados pela Entidade Sindical Profissional ou pelo Órgão Oficial da
Previdência Social,



CLAUSULA 34ã - AVISO AO EMPREGADOR:
Todo empregado afastado por acidente de trabalho ou por doença fica

na obrigação de manter a empresa informada, por escrito, sobre o andamento de seu
tratamento e o possível retorno, propiciando condições da empresa programar seu retorno.

CLÁUSULA 35ã - CIPA:
Ao empregado eleito para o

dispensa arbitrária ou sem justa causa, na forma
Transitórias da Constituição Federal,

cargo de direção de CIPA, fica vedada a
do Artigo 10o, Inciso II das Disposições

CLÁUSTJLA 96' - Avlso DE DISPEN9A:
A comunicação ou pedido de dispensa far-se-á por escrito e contra

recibo.

CLÁUSULA 37 - JUSTA CAUSA:
Ao empregado demitido por justa causa, dar-se-á por escrito a ciência

de sua dispensa, mencÌonando-se os motÌvos determinantes da rescisão contratual.

CLÁUSULA 3* - CARTETRAS PROFISSIONAIS!
As empresas cuidarão para que nas carteiras profissionais sejam

anotados os cargos efetivos dos funcionários, respeitadas as estruturas de cargos e salários
existentes na mesma,

As empresas deverão preencher a documentação exigida pelo INSS
(atestado de afastamento e salários, declaração de atividade penosa, perigosa ou insalubre,
etc...), quando solicitado pelo trabalhador e fornecê-lo obedecendo, o prazo máximo de 10
(dez) dias.

PAúGRAFO ÚrutCo: n inobservância do orazo acima acarretará multa
de 10o/o (dez por cento) sobre o salário mínimo, revertido em favor do empregado,

CLÁ'TSIILA 4OA - ]UIZO COMPETENTE:
Será competente a Justiça do Trabalho para dirimir quaisquer

divergências surgidas na aplicação ou interpretação desta Convenção,

As cópias da presente Convenção Coletiva de Trabalho deverão ser
afixadas em local visível nas sedes das Entidades pactuantes, no prazo de 05 (cinco) dias da
data de ajuste, dando-se assim, cumprimento ao disposto no Artigo 614 da CLT e Decreto no
779/67.



As entidades acordantes, de comum acordo, se comprometem a
manter contato constante e diálogo franco, para a superação de conflitos durante a vigência
desta Convenção, que se originarem de malferimento das disposições do pacto ou de sua
indevida interpretação.

CLÁUSIILA 43A - FALTAS E HORAS ABONADAS!
O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço, sem prejuízo do

salário:

A. Até cinco dias consecutivos, em caso de falecimento de cônjuge, companheiro (a). par,
mãe, irmãos e filhos,

B. Por cinco dias, no caso de casamento, a partir do dia útil imediatamente anterior ou oo
dia posterior ao casamento, a critério do empregado.

E por estarem justos e acordados, firmam a presente Convenção em 02
(vias) vias de igual forma e teor, que vai devidamente assinado pelas partes.

MOCOCA,iVARGEM GRANDE DO SUL, terça-feta, 22 de setembro de 20

RODOV.DE MOCOCA E REG]ÃO
NELSON RTBEIRO DA SILVA
Diretor Presidente

ARGEM GMNDE DO SUL

Presidente


