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CONVENCÃO COLETIVA DE TRABALHO
Con-vençãoColetiva 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. estabelecidoa Rua Canadá,
185 - Jardim Lavínia, CEP L3736-340, na cidade de Mococa, Estado de São Paulo,
representadopor seu Diretor Presidente,Sr. NELSONRIBEIRODA SILVA, brasileiro,Casado,
portador do CPF/MF no 718.445.898-20, RG 7.859.866 SSP/SP e o SINDICATO DA
NO
INDÚSTRTA CERÂMTCA E OLETRA DE VARGEM GRANDE DO SUL (SrcOW, iNSCTitO
CNPI/MF59.032.813/0001-06, RegistroSindicalno 24000.000715/92-95, estabelecidoa Rua
S ã o J o r g e , 9 0 - J a r d i m S ã o L u i z , C E P 1 3 8 8 0 - 0 0 0 ,n a c i d a d e d e V a r g e m G r a n d e d o S u . ,
Estado de São Paulo, representadopor seu Presidente,Sr. ANGELOMOMNDIN MNZANI,
brasileiro,casado, portador do CPF/MFno 219,802,458-60,tem entre si, justo e acordado,
consoante deliberações de suas Assembléias Gerais e na forma de suas disposições
estatutáriasrconsiderandoas partes estarem por essaforma contribuindode maneira efetiva,
não só para boa paz de suas relaçõescomo para a eficiênciamaior do trabalho, interesse
comum e bem estar dos empregadores e empregados, cujos Sindicatos representa-os,
RESOLVEMse comporem conforme lhes faculta a lei - CLT, artigo 611, Parágrafo10, para
estabelecerem.sob o "nomem juris" de coNvENçÃO COLETM DE TRABALHO, no limite
da representaçãoe da base territorial do Sindicato dos Ceramistas, ou seja, municipio de
Vargem Grande do Sul, as normas comuns e genéricas, pelas quais reciprocamentese
o b r i g a m ,f a z e n d o - os o b a s s e g u i n t e sc o n d i ç õ e s :
CLÁUSULA 7. - VIGÊNCIA:
O presente instrumento terá vigência de 12 (doze) meses, com início
2020,
como Data Base,ficando revogadastodas as Cláusulasdos Acordos
em 01 de lYaiode
anteriores,e término em 30 de Abril de 2021, quando novas negociaçõesdeverão ocorrer, na
forma do que dispõe o Artlgo 616, Parágrafo3" da CLT.
oLÁUSULA 2. - sALÁRTo NoRMATTvo:
!. Considerandoos efeitos decorrentes da pandemia do COVID-19, os
p i s o ss a l a r i a ì sp e r m a n e c e r ã a
o p a r t i rd e 0 1 d e M a i od e 2 0 2 0 :

Funções
1. Motoristade Carreta
2 . O o e r a d o rd e M á q u i n a

PÌsosSalariais
R$ 1.892,31
R6 7.372,22

3. MotoristaGeral

t\b

4. Aiudante

R$ 1.199,90

1, / JJ,OO

PAMGRAFOPRIMEIRO:Para os trabalhadoresque já percebamacima
dos pisos ora acordados,as empresasmanterão inalteradaesta condição.
oLÁUSULA 3" - REFEIoõE9 E PERN0TTE':
As diárias terão seus valores a partir de 01 de Maio de 2020 serão
m a n t i d a se m :
Á. ALMOçO: R$ 22,60 (vinte e doìs reais e sessentacentavos) - 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 reaise sessentacentavos)- será pagoao motoristae a
cada ajudanteque em horáriode jantar, estiverem serviçosexternosao domicílioda
R$ 22,60 (vinte e dois reaise sessentacentavos)- estevalor que já incluio
C, PERNOITE:
café da manha,será pagoao motoristae a cadaajudante,quandoem viagensa serviço
da empresa,que em razão de sua naturezae limitação,impliqueem retorno no dia
posterior.
PARÁGRAFO
Úttttco:Os pagamentos
dasverbasacimaserãoefetuados
a tÍtulo de reembolso,mediantea assinaturade recÌbocom os referidosvalores,sendo
de reembolsoatravésde Vale-Refeição,
ou quandonão
facultativoas empresasa concessão
em dinheiro.
aceitospelocomércio,atravésde antecipação
ÇLÁ.J9T'LA5a - PLR-PARTICIPAÇÃo Nos LUcRos E
RESULTADOS
nos Lucrose Resultados,conforme
A titulo de PLR - ParticÌpação
previsto na Lei 10,101 de l9/t2/200!, as empresaspagarãoa esse titulo aos seus
empregados,
a importânciade RS 349150 (trezentose quarentae nove reaise cinquenta
aosseguintescritériose condições
conformesegue:
centavos),cujo pagamentoobedecerá
PAMGRAFOPRIMEIRO:
O pagamentoda importânciaora pactuada
serápagoem duasparcelasiguaise da seguinteforma:
a) - R$ 774,75 (cento e setentae quatro reais e setentae cinco
centavos)a ser pagoem Novembro/2020;
b) - R$ 174t75 (cenï.oe setenta e quatro reais e setentae cinco
centavos)a ser pagoem Abril/21zL,
PAúcRAFO SEGUNDO:Os pagamentospactuados na presente
clausulaserão devidosaos empregadosque se encontremcom vínculoempregatício
nas
empresasno mês de pagamentode referidasparcelas,assim como aquelesque estejam
cumprindo
avisoprévìoregular.
PARÁGRAFO
TERCEIRO:
Os empregadosadmitidosapós07/05/2020,
receberão
o pagamentoestabelecido
no caputdestaclausulana proporçãode 0f/tZ avospor
mêstrabalhado,consìderando-se
comomês integrala fraçãoigualou superiora 15 (quinze)
dias.
que fizeremjus ao pagamento
PAMGRAFO
Os empregados
QUARTO:
pelos
que
das importâncias
definidas
critériosdestacléusulae
vierema ser dispensados
ou
pedìremdemissãoantes das datas aprazadaspara pagamentodas parcelasestipuladas/
receberão
o valordevidona ocasiãoda homologação
da rescisãocontratual.
PARÁGRAFO
QUINTO:A Participaçãonos Lucros e Resultadosda
empresaconformeprescrevea Lei 10.101/2000,e pactuadanestaclausulanão substituiou
complementaa remuneração do empregado, nem constÌtui base de incidênciade qualquer

não se lhe aplicando,outrossim,o principiodã
encargotrabalhista,ou previdênciario,
em períodosposteriores.
não
obriga
a
sua manutenção
também
como
habitualidade,
PARÁGMFOSEXTo: Para as empresasque já possuam PLR participação
com comìssão
ou distribuiçãode lucrossemelhantes,
nos Lucrose Resultados
formadapara atendera matériaque dispõea Lei 10.101/2000,se obrÌgama garantiremno
com o previsto nos critériosacima
mínimo, o pagamentodos valores em consonância
participação
pagamento
nos lucros e resultadospara
da
elencados,com referenciaao
presente
normacoletiva.
de vigênciada
exercício
CLÁUSULA6A - CESTABÁSICA!
As empresasconcederãoa título de assiduidade,uma cesta básica
quaissejam:
compostados itensabaixorelacionados,
>
>
>
F

10 Kg de arroz tipo 1
02 Kg de açúcar cristal
01 Kg de macarrão
or fq de farinha de trigo

Ko de
> 01 Pctde sabão05 unidades
> 01 Latade goiabada500 gramas
> 01 Pacotede Esponjade aço
contendo08 unidades

>
>
>
>

02
04
01
01

Kg de feijão cariocã
Latas de óleo
Kg de sal l:efinado
Kg de fubá

> 02 Latade sardinha135
> 01 Cremedental.90gramas
> 02 Kq de açúcarrefinado
> 02 Lt de extrato de tomate
140 oramascada

PAMGRAFOPRIMEIRO:Fará jus ao recebimentoda referida cesta. os
que
o mês de referencia não tenham qualquer tipo de ausêncìa
durante
empregados
injustificadaou decorrentepor atestado médico.
PARAGRAFO
SEGUNDO:Aos empregadoscom período inferior a doze
meses de vinculo empregatícÌona empresa, a esses então, será concedidaa referida cesta
básica.conforme o parágrafo primeiro desta clausula.
PARÁGMFo TERCEIRo: Aos empregados com período ìgual ou
superiora doze meses de vinculo empregaticiona empresa' a esses então, será concedidaa
referida cesta básica, desde que tenham apenas 1 (uma) falta justificada por atestado
médico no mes de referencia,
PARAGRAFO
QUARTO:Para efeito de concessãoda cesta, nos casosde
admissãoe demissão,será consideradocomo mês o períodotrabalhado igual ou superior a
quinzedias, sendo devida também bem nos casosde aviso prévio indenizado;

PARAGRAFO
QUINTO:A entrega da referidacesta se fará sempre
das
pessoale, individualmente,
a cada trabalhador,todos os meses, nas dependências
tal
correspondendo
empresas.durantea jprnadanormalde trabalhodo setoradministrativo,
anterìor.A criterioda empresa,a cestabásicapoderá
entregasempreno-lüiàimediatamente
do funcionárÌo,
ser entreguena residência

PARAGRAFOSEXTO: Os produtos da cesta básica serão todos oe
primeira qualÌdade e caso alguns dos produtos apresentarem-se temDorariamenre
indisponíveispara fornecimento, face à proibição ou, impossibilidadede abastecimento,
poderá ser substituído por produto equivalenteno mesmo peso ou quantidade indicada.Tal
substituiçãose fará sempre respeitadoo limite de pesojá definido, bem como, ao valor total
equivalenteao da composiçãoda cesta básicadiscriminadana cláusulacorrespondentedeste
acoroo.
PAúGRAFO SÉfivO: O valor corresDondentea cesta básica não
integraráao salárÌo,nem quaisqueroutros direitosdecorrentesdo trato trabalhista.

qLÁUSULA7 - NEGocIAcÃo coLETIvA:
Na vigênciada presenteConvençãoColetivade Trabalho,as partes
asseguramum canalde negociação,
casoocorrafato novo ou acontecimento
imprevistoque
modifiquesubstancialmente
a relaçãode trabalho.

do mês seguinte.

Os pagamentosdos saláriosdeverão ser efetuadosaté o quinto dia útil

sempre
Sempre que os salarios
salários forem pagos através de bancos, esta
assegurará
aos trabalhadores
um Ìntervaloremunerado,
a critérioda empresa,de tal modo
que não prejudiqueo andamentodo serviço,para que o mesmorecebaseu ganho,sendo
que esseintervalonão corresponderá
a aqueledestinado
ao descansoe refeicão.

Os descontossalariais,em caso de multas de tránsito,furto, roubo,
quebrade veículoe avariade carga,só serãoadmitidosse resultarconfigurada
a culpaou
dolo do empregado,sendoque as despesascom obtençãodos boletinsde ocorrênciaserão
pelaempresa.
suportadas
PARÁGRAFO
úruico: em caso de dispensa do empregado,será
efetuadoo descontoem seusdireitos.

As empresas pagarão ao empregado que se aposentar, um abono de
duas vezes a sua remuneraçãocontratualrdesde que o mesmo tenha cinco anos de trabalho
consecutivosna mesma empresa. Em caso de aposentadoriapor invalidez,este abono deverá
ser de três vezes a sua remuneraçãocontratual,independentedo tempo de serviço,

As empresasremunerarão
as horasextrascom um acréscimode 500/o
(cinqüentapor cento) sobre o valor da hora normal,até o limite de 50 (cinqüenta)horas
extrasmensais,e as que excederemesse limite, serão remuneradascom o acréscimode

75olo(setenta e cinco por cento) sobre o valor da hora norma,.
PARÁGRAFoPRIMEIRO:As horas extras integrarão, quando habituais,
a remuneraçãodos empregadospara efeito do D.S.R', Férias. 1/3 Constitucional,13" Salário,
Aviso Prévio,INSS, FGTSe verbas rescisórias.
PARÁGMFo SEGUNDo: As empresas que já remuneram as horas
percentuais
superioresr ou através de outros critérios da compensaçãoa esse
extras em
título, ficam ressalvadoso direito de manter inalteradoesse procedimento.
PARÁGRAFO
TERCEIRo: o D.S.R. trabalhado será remunerado com
acréscimode 100o/o(cem por cento), desde que não haja folga compensatória.
CLÁUSULA 73" - FÉRTAS:
As Férias,observando-seo disposto no Artigo 135 da CLT,só poderão
ter inícioem dias úteis, que não antecedamsábados,domingose feriados.
CLÁUSULA 74' - ADTCIONAL NOTI/RNO:
O pagamento do adicionalnoturno será no importe de 20olo(vinte por
cento) sobre a remuneraçãocontratual, sempre que o trabalho for executadoentre 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
remuneradascom observânciaaos adicionaisseguintes:
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.

E
CLÁUSULA 76A- ADICTONAL DE PERTCULOSTDADE
PENOSIDADE:
de 30olo(trinta por cento)do
Serádevidoo adÌcional
de periculosidade
atividadeem raio de riscode produtos
saláriocontratual,a todo empregadoque desenvolver
inflamáveis
ou corrosivos,
explosivos,
oLÁUSULA77 - PRÊMI0 PoR TEMPo DE sERvIco:
O PrêmioporTempode Serviço(P.T,S.),a que faz jus todo empregado
prestadosao mesmoempregador,
será de
com dois ou mais anos de serviçosconsecutivos
(dois
por
cento)mensal,calculado
sobreo saláriobasedo empregado.
2%
PAúGRAFo Úrurco: o PTSnão tem naturezasalarialpara fins de
equiparação,
sendodevidoa partir do mês seguinteaqueleque o empregadocompletar02
(dois)anosde serviçosna mesmaempresarnãosendodevidocumulativamente.

a mantercontrolede horáriooara seus
As empresasficam obrigadas
na forma da lei.
empregados,
tratando de fichas
empresa.

em se
do empregado
é indispensável
PAúGRAFo
Út\Ico:n assinatura
outroscritériosadotadosna
ressalvados
de controleinterno/externo,
cLÁusuLA ts' -covpEìlsAcÃo E pRoRRoGAcÃo
DE HORARTODE TRABALHO:

A prorrogaçãoe compensaçãoda duração diária do trabalho,
atendidasas seguintesregras:
os preceitoslegais,fica autorizada,
obedecidos
em um ou outrodia, sem
salariais,as horasacrescidas
Á, Nãoestarãosujeitasa acréscimos
que seja excedidoo horáriocontratualda semana.
B. As horastrabalhadasexcedentesdeste horárioficarãosujeito aos adìcionaisprevistos
nestaconvenção,
c, As regrasconstantesdesta cláusulaserãoaplicáveisno casodo menorrao trabalhoem
horáriodiurno,isto é, até as 22:00 horas.
PAúGRAFoÚNIco: Semp.eque por qualquermotivoo motoristaseJa
impedidode exercersua função normal,o mesmodeveráse apresentarna empresano
da empresa,a qual poderáutilÌzá-lopara
horárionormalde trabalho,ficandoa disposição
das atividadesda
ou necessáriosao desenvolvimento
eventuaisserviçosassemelhados
emoresa,
âLÁUSULA20, - AUxÍLTo FUNERAL:
de óbìtodo empregado,a empresapagaráaos
No casode ocorrência
dependentes
a títulode AuxílioFunerale a épocado óbito:
por acidentesde
quandoo mesmofor ocasionado
4.03 (três) saláriosnominativos,
trabâlho,sem carênciade tempode serviço.
a, 02 (dois) saláriosnomÌnativos,quandomesmofor ocasionadopor outras causa,desde
que o empregadofalecidotenha no mínimo24 (vinte e quatro) mesesde trabalhona
mesmaemDresa.
PARÁGRAFo
Út\tIco:ns EmpresaspoderãocontratarSegurode Vida,
desdeque seu prêmionão seja inferiorao Auxíliocontidono Caput destaCláusula.sendo
que,as empresasque assimprocederem.
ficarãodesobrigadas
do cumprimentoda presente
Cláusula,

Será assegurada ao emPregado em idade de prestação do serviço
militar, estabilidadeprevista na Lei no 4,375/64.
CLÂUSULA 22. - GARANTIA AO EMPREGADO
ACIDENTADO:
Será asseguradaao empregado acidentado no trabalho, estabilidade
previstano Artigo 118 da Lei 8.213'

CLÁUSIILA23. - GARANTTAAO EMPREGADOEM VIAS
DE APOSENTADORTA:
As empresas assegurarão aos empregados que estiverem,
e que tenha
a 02 (dois) anos da aquisiçãodo direitoa aposentadoria
comprovadamente,
duranteo
ou
salário
o
emprego
mesma
empregadora.
(oito)
de
serviços
à
prestado08
anos
os casosde demissõesporjusta causa,
excetuando-se
períodoque faltar para aposentar-ser
ou motivode força maior comprovado,desdeque por elas
da extinçãodo estabelecimento
avisados.
CLÁUSULA 24. - GARANTIA AO EMPREGADO
AFASTADO PELO INSS:
Ao empregadoque 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
homologadasno Sindicato da Categoria Proflssionalora 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
homologadasse acompanhadasdos documentosprevistosna Instrução Normativano 002, de
1 2 d e M a r ç od e 1 9 9 2 ,
CLÁUSULA 26a - coTA DE CONTRIBUICÃO NEGOCIAL
Considerandoo efeito erga omnes da negociaçãocoletiva, 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 associadostambém contribuam para a
dinâmica da negociação coletiva, mediante a cota estabelecida no instrumento coletivo
negociado.
Considerando a necessidadede se manter o custeio da atividade
sindicalpor parte da categoriaprofissional(CF, art. 8o, III, IV e V, c/c Art, 611, da CLT), isso

porque a capacidadeeconômicada entidade sindical profissionalpode influir diretamente no
p o d e rd a a ç ã os i n d i c a l ;
Considerando que o resultado da negociação abrange a todos os
representados,filÌados e não fÍliados ao sindicato, constituindo medida de justiça que os
abrangidospelo resultadoda negociaçãopossamdar a sua cota parte pelo esforçocoletivode
estipulaçãode melhores e de novas condiçõesde trabalho, independentementeda filiaçãoà
e n t Ì d a d es i n di c a l .
C o n s i d e r a n d oq u e a a s s e m b l e i ag e r a ì d o s i n d i c a t oé o l o c a l e o
momento adequados para que os indivíduosintegrantes da categoria. seguindo os valores
supremos de nossa Constituição/com liberdade, igualdade e segurança, manifestem suas
opiniõese. em harmonia social, realizem a concertaçãoe a solução pacíficados 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
administraçãosócio-econômico-financeira
do sindicato;
Considerandoque a contribuiçãoestipuladaem instrumentocoletivooe
trabalho deve ser aprovada em assembleia legítima, representativa, democrática e
regularmente convocada, assegurada a ampla participação de todos os integrantes da
categoria, associadosou não ao sindicato,fixada em valor razoável e asseguradoaos não
filiadoso direito de oposiçãoao desconto;
Considerandoque o Artigo 462, da Clf, preceitua que o desconro
sobre o salário do trabalhador é permitido quando previamenteestabelecidoem instrumenro
normativo (acordo ou convençãocoletiva de trabalho);
Considerandoque o desconto em folha de contribuição devida ao
sindicato também é regulado pelo artigo 545 da CLT, cuja redação estabeleceo requjsito
"devidamenteautorizados",
Considerandoque a Lei L3.467/2O17 traz avalorizaçãoda natureza
contratual da negociaçãocoletiva, assim atraindo para a arena argumentativa o conceitoda
boa-fé objetiva e o conceito da função socÌalda contrataçãocoletiva, Nessesentido, dispõe o
aftigo 422 do Código Civil:
"Art, 422. Os contratantes são obrigados a guardar, ãssim na
conclusãodo contrato, como em sua execução,os princípiosde probidadee boa-fé."
Considerandoque em conformidadecom o arligo 422 do CódigoCivil,
a boa-fé objetiva passou a ser considerada fonte de obrigação, impondo deveres aos
contratantes e seus representadosque, no caso em epígrafe, são todos os integrantesda
categoria. associados ou não, notadamente porque essa amplitude dos Doderes oe
representaçãofoi conferido aos sindicatospela própria constituição (incisosII e itl do artigo
8o da CFl88).
P o r t a i s f u n d a m e n t o s ,c o n s i d e r a n d oo s p r i n c i p i o sd a s o l i d a r i e d a d e ,
boa-fé objetiva e função social da contrataçãocoletiva, o pagamento da cota de participação
negocial, referente a uma porcentagem sobre o benefício financeiro obtido, deve ser
suportadopor todos beneficiados,associadosou não, quando o sistema jurídico estabelecido
pela Constituição impõe ao Sindicato, obrigatoriamente, a representação de todos os
integrantes da categoria (associadosou não), quando se tratar de negociaçãocoletiva, de

sorte que a obrigação de arcar com o pagamento desta cota de participaçãonegocialestá
respaldadapela boa-fé objetiva e cumprimentoda função social da contrataçãocoletiva,
Ademais, está em consonância com a valorização da negociação
coletiva prevista pelo artigo 611-A da CLT e também não viola o incisoXXVI do artigo 611-8,
inserido na CLT pela Lei 73,467/2017, precisamente por se tratar de ressarcimentode
valores despendidospela entidade sindical em benefíciode todos os trabalhadores,e não
aoenasdos sÌndicalizados.
Ademais, está em consonância com a valorização da negociação
coletiva prevista pelo artigo 611-A da CLT e não viola o incisoXXVI do artigo 611-8, inseridos
na CLT pela Lei 73.467/2Ot7, precisamente por se tratar de ressarcimento de valores
despendidospela entidade sindicalem benefíciode todos os trabalhadores,e não apenasdos
sindicalizados.
Considerandoo consensodas partes e as razõesde decidìrexpostas,o
Enunciado38, da ANAMATRA,aprovado na 2a Jornada de Direito Material e Processualdo
Trabalho,realizadanos dias 09 e 10 de Outubro de 20L7, as partes signatáriasdo presente
instrumentonormativo se ajustam no sentido de que:
Desde que previa e individualmenteautorizado, as empresas descontarãode seus
empregados e no prazo de vigência da presente norma coletiva, a C-ontribuição
aprovada em AssembleiaGeral da Categoriarealizadanos dias 03, 04 e 05 de Março i:/
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
representadopelo SindicatoAcordante,associadosou não ao SindicatoProfissional,
a)

b)

Fica ressalvado,a qualquer tempo, o direito a oposição por parte do trabalhador, o
qual deverá manifestar perante SindicatoProfissional

c)

As autorizaçõesdeverão ser encaminhadaspelo SindicatoProfissionaldiretamenteâo
Empregadordo trabalhador e/ou seu Escritoriode ContabilÌdaderesponsável,devendo
ser feito da mesma forma em relaçãoa manifestaçãode oposição.

d) A empresa efetuara o recolhimentodessesvalores em favor do SindicatoprofissÍonal
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 escritórÌode
web
contabilidade responsável, pelo
site
do
Sindicato Profissional
www.sindmotmococa.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 Empresaa realizaçãode quaisquer manifestações,atos, campanhasou
condutassimilares no sentido de incentìvarou instigar os trabalhadoresnão filiadosao
Sindicatoa exerceremo seu direÌto de oposiçãopor escrito.

g)

Fica vedado ao Sindicato e seus dirigentesa realizaçãode quaisquer manifestações,
atos ou condutas similares no sentido de constrangeros trabalhadoresnão filiadosao
Sindicatoprofissionala exerceremseu direito de oposiçãopor escrito.

STNDICAIS:
CLÁUSULA27 - MENSALTDADES
Desdeque observadoos termosdo Artigo 545 da CLT,as empresas
mediantecomprovante
de filiação,
descontarão
em folhade pagamentode seusfuncionários.
acordante,procedendo
o seu
em favor do SindicatoProfissional
Associativas
as Mensalidades
até trinta dias após o aludidodesconto,incorrendona mesma,em caso de
recolhimento
atraso,multa de 10% (dez por cento)sobreo valorda guia,sendoque a oposiçãopodeser
feitaa qualquermomento.
C.LÁUSULA2E - CONTRTBUICÃO ASSISTENCIAL E
CONFEDERATIVA PATRONAL:
A AssembléiaGeral do SÌndicatoPatronalfixará em.época própria, os
valoresa serem cobradosdas empresasa título de ContribuiçãoAssistênciale Confederativa.

CLÁUSULA29ã - CONTRATOTNDIVID'IAL DE TRABALHO:
os contratosindividuais
de trabalhonão ooderãocontrariara Dresente
Convenção
Coletivade Trabalho.
CLÁUSIJLA30" - UNIFORME:
A empresa que exigir uniforme deverá fornecer gratuitamenteo
e boaaparência.
mesmo,exigindoseu usodiário,bem comosua conservação
de novosuniformes,
PAúGRAFOÚNIco: Porocasiãodo fornecimento
o funcionáriodeveráprocedera devoluçãodos uniformesusados,e quandodo desligamento
ou rescisãode contratode trabalho.deveráo empregadodevolvertodos os uniformesem
em seusdireitos.
seupoder,sob penade seremdescontados
çLÁIISULA 37, - coNTRATo DE EXPERTÊNCIA'
O contratode experiência
terá prazomáximo de 60 (sessenta)dias,
incluídasuaeventualprorrogação,
CLÁUSULA32. - TRABALHADORESTUDANTE:
O empregado estudante em estabelecimentode ensino oficial,
autorizadoe reconhecidopelo poder competente,terá abonadaa falta ao serviço,para
prestação
de examesescolares,
desdeque aviseseu empregador,no mínimo,72 (setenta)e
posterior.
a comprovação
duashorasantes,sujeitando-se
oLÁU9ULA 33. - ATESTADOMÉDICO:
As faltas dadas por motivo de doença serão abonadas,
por
atestadosmédicosemitidos através de convêniosmantidospela
obrigatoria
mente,
Na ausênciadessesconvênios,
os atestadosmédicosserãofornecidos
empresaempregadora.
por médicoscredencÌadospela EntidadeSindicalProfissionalou pelo Órgão Oficial da
Previdência
Social,

CLAUSULA 34ã - AVISO AO EMPREGADOR:
Todo empregadoafastado 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 possívelretorno, propiciandocondiçõesda empresa programar seu retorno.

CLÁUSULA 35ã - CIPA:
Ao empregadoeleito para o cargo de direção de CIPA, fica vedada a
dispensaarbitráriaou sem justa causa,na forma do Artigo 10o, Inciso II das Disposições
Federal,
Transitórias
da Constituição
CLÁUSTJLA96' - Avlso DE DISPEN9A:
A comunicaçãoou pedido de dispensa far-se-á por escrito e contra
recibo.
CLÁUSULA 37 - JUSTA CAUSA:
Ao empregadodemitido por justa causa, dar-se-á por escrito a ciência
de sua dispensa,mencÌonando-seos motÌvosdeterminantesda rescisãocontratual.
CLÁUSULA 3* - CARTETRASPROFISSIONAIS!
As empresas cuidarão para que nas carteiras profissionaissejam
anotadosos cargos efetivos dos funcionários,respeitadasas estruturas de cargos e salários
existentesna mesma,

As empresasdeverãopreenchera documentação
exigidapelo INSS
(atestadode afastamentoe salários,declaração
de atividadepenosa,perigosaou insalubre,
etc...), quandosolicitadopelo trabalhadore fornecê-loobedecendo,
o prazomáximode 10
(dez)dias.
PAúGRAFOÚrutCo:n inobservância
do orazoacimaacarretarámulta
(dezpor cento)sobreo saláriomínimo,revertidoem favor do empregado,
de 10o/o
CLÁ'TSIILA 4OA- ]UIZO COMPETENTE:
Será competentea Justiça do Trabalho para dirimir quaisquer
divergências
surgidasna aplicação
ou interpretação
destaConvenção,

As cópiasda presenteConvençãoColetivade Trabalhodeverãoser
pactuantes,no prazode 05 (cinco)diasda
afixadasem localvisívelnassedesdas Entidades
datade ajuste,dando-seassim,cumprimento
ao dispostono Artigo614 da CLTe Decretono
779/67.

As entidadesacordantes,de comum acordo, se comprometema
mantercontatoconstantee diálogofranco,paraa superaçãode conflitosdurantea vigência
que se originaremde malferimentodas disposições
desta Convenção,
do pacto ou de sua
indevidainterpretação.

salário:

CLÁUSIILA43A- FALTASE HORASABONADAS!
O empregadopoderádeixarde comparecer
ao serviço,sem prejuízodo

A. Até cincodias consecutivos,
em casode falecimentode cônjuge,companheiro
(a). par,
mãe,irmãose filhos,
B. Porcincodias, no casode casamento,a partir do dia útil imediatamente
anteriorou oo
dia posteriorao casamento,
a critériodo empregado.
E por estaremjustose acordados,
firmama presenteConvenção
em 02
(vias)viasde igualformae teor, que vai devidamente
assinadopelaspartes.
MOCOCA,iVARGEM
GRANDEDO SUL, terça-feta, 22 de setembro de 20
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