
coNvENçÃO CoLETTVA DE TRABALHO ?-O2r-2O22

Ëntre as partes de um lado, o SINGRAFS - 5¡ndicato das lndústrias Gráficos de Santo André,

são Bernarclo do campo, São Caetano do 5ul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pircs, R¡o Gr¿ndc da

Scrra, Santos, Guarujá, CubÐtão, São Vicentc, Bertlog¿, I'r¿rid Grande, Mongaguá, Itanhaél¡ e

Peruíbc -, CNPJ no 74.333.775looo1-38, Reg¡stro Sin(llcal no 46.00'005 761194, situado à Rua

Gonçâlo Feflìandc$, 153, 1oo andar, conjunto l}ll1Io2, Jard¡ûì Bela Vistð crn Santo André -
Sp, CEp 09041-4IO; e, do outro lado, o Sindlc¿to dos Trabalhadorcs nas I¡ìdústriüs Gráficag dc

santos, são vicente c Reglão, cNP.l 5a.255.16110001-7 4, Registro Sindrcal ¡0

46.000.00.9584/96 com sede próprìa à Rua BittencourL, 153, Cen[ro, Sarìtos - sP, cEP 11013-

300; todos por scus rcpresentantes lcaais abaixo assinados, estabclÙce|lì a presonte

CONVENçÃo coLETIvA DE TRABALHo, que se regcrá pelas segu¡ntes cláusulas:

clÁUsuLA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE

As pörtes flxam ¿ v¡gônciA clô fjresente Convenção Colctivü de Tr¿b¿lho nO ¡reríodo dc 1o de
.;elerrìbro de 2_02,1 a 31 cle agosto c,c ).0?2 e â data-base dâ c¿tegorið em 1o dc sctcrfìbro.

cLÁUSULA SEGUNDA - AERANGÊNCIA

A presente cotìvcnçõo cOletivâ de Tr¿b¡lho âPlic¿-sc irG r:mpresas Ûn¡luôdradas c aos seus

cnip.egados, enqqád.a<Jos lì¿ resPcctivè categoriâ proflssional 9ráflca nðs c¡dades dc

BERTIOG^, CUBATÃO, GUARUJÁ, ITANHAÉM, MOÑGAGUÁ, PERUiBE, PRAIÂ GRANDE/ SANTOS

f, SÃô VlCerufe, pcla exctustva ieprcscntação da categoriå econômic¡r das ¡rìd(lstrias gráftcas,

c aos seus enrpregados, enquadrados na respectiva categorla proflss¡olìal c represent¡dÔs

pel65 Slnd¡catos LatOral e Prof¡ssionais Slgnatárlos dCSta norma cOlCtlva, todos CXercendo ¿!

otiuialu,t" gr.áfica, ric rìa[urÈza espccífica e predomìnante, classiflcâda no 'fC130 da ISO

(lnternat¡o;al Organlzation for Sta ndard tzation ), corno sendo urna ativldade ilrdustri¿tl que

utitlza tecnolog¡aS, ¡nsumos, métodos e PToCOSSOS Par¿ translerlr lmagclìS Sobre urn SUpolte,

resultando ern reprodução l-ísica e tangivol (hard copy), que é urn reglstro v¡sível e

perm¿¡fìente destas tmdgOnS. AS ocupações relatlvas à atlvldade grá[ica eStão contcml)lâdas no

Grande crupo 7 <la Çtãssificaçõo Brafìlleira de Ocupações - CFIQ/2OOZ, compreetrclendo os

Çódrgos 7661 - 7663 - Trab;lhAdores cjo Acabar¡ento Gráflco (c¡rtográfico, Êlexográlico,

Acahl¡mento Dlgrtöt), 76fì6 - Trat¡alha<lores Tr!¡<,¡g rá ficos, Llnotipistas e af¡ns, 2149-30 -
l'ccnólogcr e¡n Pioduiåo Gráfrca, 'l'ecnólogo Gáflco, e 7-624-70 - Desenhista Industri¿l Gráf¡co

i[jãriqÃËi Gráfico) - Tecnólogo crrr Design Grál-ico, co¡sidera ndo-se, tamt¡ém, as ocupações

iuÀ ,úo fo.o,n co;templadÐs-na CBO em vigor, prevlstas no Grupo 9.2 do texto dô ÇBo/94,

Unìa vez que estAS COntlnuam eXlstltìdo na prática. A atiýidAde gráfiCô Consta na ÇNAÉ -
clâsstfic¿ção Nactonal de Ativldades Econôm¡cãs - corfro intcgrdnte d¿s 'indúsLrias dc

transformãção" (grupos I7.3, L7,4t 78'I e 18.2) e como "tnformaçâo e comtrnlcítção" (qrtrÞo

5tì.2). Seu; prod|tos corìstam nð ÞRODI-IST - lnrJústrra, lista detàllì¿da dc belìs e servlços

rJrut¡oia. Ås ocupações funcionais e profls$iÒnais abrangldas, ¿s princlp¿¡s ctapâs do

procOSSO ¡ndustnal e pioOutlvo, oS resl)ectrvos Segnrentos operAcionais (jA Atlv¡dadc ecotrômrca

I a relãcao de produtos resultantes dà c¿tcaorra ecotrômica, exçlf]va]r]-el j: ]'eprcrierltada 
pclo

èIñcaÂË.S, corir abr.rngônciâ t-err¡tor¡al cm DIADEMA/SP, MAUÁ/SP, RIBEIRAQ PIRES/SP, RIo

GRANDE ón Sennn/sp, SANTo 
^NDR*/SP, 

sAo BËRNARDO Þo CAN4PO/Sp e sAO CAETANC)

DO SUL/SP, estõo inserlrras nas dispostções c demars conGicler¿çõcs Constantes <los paráqrafos

¿ segull.

q I o - As princ¡pâls etaPas da atlv¡dadc gráfica sõo

Pré-rmprcssão: Prlmclra etapa dÒ fluxo de Ir¿lbalho quc inclut todâs as operôçoes necessarr¡s

p¡rü a prepar¿ção de lffì¿gcrìs e portadores dc imagens, obtrdos ir(râvés dc tecnoloqias

a nåló9¡cas c dìg¡tais.
Irnp-r1;t;, seiuntla etaP¿ do fltixo de trirþâlho, onde a imaqenì é transferida.pôJ? ?-:t¡P0rle
utiiizarr¿o-se tãcnologias clc reproduçåo, ¿ saber: Fotoquirnlc¿ - r¡i:;[em¿ dc ir:rPres$ao seln

i¡n,o, qu" utillza icaçöes qtrírr,icas incluzid¿s Pelâ luz fìâ r¿ prod u7-¡r. 
- 
imagen-s-- :ìobre

ioLuìia,iriu"ir, empregándo p.o."ssos t¿is como a tmprcss¡o com tìdletos de prata ott

helioq râfl¿



TCrmOquínrica: S¡Stem¿ de irn¡lressão serYì hntðs, qUe ut¡liza reações qr.rímiCas induzidAs Þel.r

eÃer9ia clétrica controlada por clados digltais, parô reproduzir imagens sol)re supoll-es

cspeciais revestidos.
Elåtroquímica: Sistemá de impressão sem tintas que ut¡llza reações químicas rnduzidüs pela

energra elétrica controlðcla pår daclos dlgltais, nara rcProdÚzlr im¿¡gens ¿ pdrl'ir de d¡dos

dlgrlíis sobre suportes especialmûnte revestid<¡s, emPreqando Processos tais corrìo imprcssão

por descarga elétrica -

jato de Unia; Processo clircto, sem imp¿¡cto, no qual 
'otículas 

de tilìt¿ líqur<Ja são llorr¡fadas

sobre um suporte, a pitrtir de dados dlgitais, sob o comðndo de um s¡stotna com putaclorizôd o;

nas áreas rje contra graftsmo, as gotículas são deFletidas e voltaÍì para o rcscrvatórlo dc trrìta'

Exlstem dlferentes mìc¿nismos dã geração de got¿s dc l"inta, dentrc os quals <Jestacam-se: a)

aS gOtículus 5¿io produzidâS através óe contraçöcs e expanSóes PulsÐntès clc cl¿rrrrerrl'os

meCãn,.o.; b) lrASetð-se no CfCltO plezoelétrlCo, e as gOtícul¿s sãO geradas aPènas quando

nccessário; cj as gol,íc(ilas sõo gc.aäas atravós cie c¿lor localtzado; <J) forrnação <!e bolh¡s tle

tinta, as quai; são eletad¿s por melo de prossão, ¿tinginclo o suporle'
Transferônciu térmica: Processo com ou senì impácto, ¿ partir de arquiv<-ts digit¿ris ou

"i-lJgi."., cr¡å .ur".t".ística é c.ar-um stnal d¡gital dlret¿mcrtte sobrc o suPortc, alravés dc

condutores elétflcos ou através de midla analó9lc¿ (paPrìl lmprcs:ìo com tintâ de tcrrno

trañsferênc¡a ou fil,ôs especiais rrìetaliz¿das ou Áão IHot-Stamplng]); ou "Rlt¡bon" onde o

corartl,e é uffìa fita Cobert¿ com Cerâ plgmentada, qtlc funde no liubstr¿to e Solldifica Por

¡osfrratììetìto, uma cor por vez, produzlnclo cores s¿tur¿tdds e brilhatrtes'
EIetrostática: processo de rCpiOaução cias irnagens por transfcrônCra de partíCulas dC tolìer, dc

um tambor [otocondutor in(erm;d¡ário que recebc uma carga elétrica para hat¡illtá lo a

transfer¡r o pigtìento no pâpel, formando unìa imdgem, t¿l como acontece n¿ xcrogr¿f¡ð c rr¿t

l pressão a lðser'
Reievográflca: Processo cuja matriz ôpreselrta ároas rie 9râflsmo acima d¿s áre¿¡s dc con[ra

g rafrsmo.
Pl¿nográt¡Ca; Processo CLrla nl¿triz de lmpresSãO plana nãO apreserìt¿l relevo O tem as áreas dc

gräfi:ìrn(r e de contragratismo sil-t]àdas no mcstto plano

É.rcauográfi.o, proce.lsso de inrpressão cuja rnatriz apresenta úrcas de grôf¡srno gravadas ór'rì

prorundìdade na superfície de ulna chaPa ou clllndro íìetálico'
Þerrneográfica: proàesso dc Inipressão'qr¡e emprcga l'nâtr¡z pcrmeávcl feita de fios plásticos otr

metá l¡cos.
Os sistemðs de lmpress.io que utiliz¿rn ös d¡versas tecnologias aclma s.ão' entre outros:

Dlgtta|,qucpodeserusaclotanrbómparaimpressãodcdadosvariáVeisecofìlblnLìÓoscolTì
outros processos de impressão.
Dlgit¿l tipo plotter; Rcprografta; l=lexografta; T¡pograflaj LeÌtersct; Lltogratiir' OfFsct' que pode

seí tmpressão offset ptanã, imprcssãJ offsct rotativa fri¿! (coldscl,), imprcssáo offsel" rotativá

lì,"nt"' çiieats"t), impressão ofrsct sobre rnetais (metalgr¿l-iâ) e outros substratos, corno

polimero.,; (p.ex. : Cart'ôes); ou a¡nda, inrpressão ofFset a seco'

ñ.ãi"Sr"uiå, Calcograf¡a ( t'alho Doce), Tarnpogral'ia, Serigrôfia (Sìlkscreen); Impressão por

ortenl¡l; riolografial plotte;, Relevoqraria; ttoi-Stamping, Çold -Stiì rrìPlrìg; Pôutàção c s¡stemas

híÞricios dc lmpressão ftexo r.seriç¡raiia; oifsct+flexo-iscr¡graFra, offset-froto, elìtre outros).
pós-Impressão: A tcrce¡ra 

"tupa-ão 
fluxo <le trabalho que conslste nO Acab¿mcn!o de proclutos

gráflcos. Inclur plocessos, t.rls como; lcvc:itlmento, acoplagelYl' l¿ìminÐção' cortc' vincðgcrrì'

i"¡i", .qoirug"-, dobra, ..i;;;, encadernação em lornbad¿ quadrada' encadcrnaçõo '.c|f[\
lor¡u¡¿ä ca-noa, encadcrnação costurada, encaclernação coln capô dYi: 

-9-' , j]"1',"^"i:\\-
encadernaçãotiPobrochura,pl.lstif¡cação,cnvernizamento,cstarìpageln'apllcâçao'o(:¡]lLocv
bûlxo relevo, Hoi'stamprrrg, iransfer, alta frequôncla, 

"üåoìnorn"ntó' 
colagetì dc lomb¡dâs \'

corn Hot Melt, colôgem ¿o iomtadas'cot¡ pvA ou outfo adesivo, colagem dc lonìb¿d3s com

PUR, costur¿, qrarrÞeaçáo, ài J"t.qorn"nto, envelopôgem, lnl'ercalação' selagem' opcração dc

scfras, opcfação ¿" sc.r,rnoJoås-,''"p*ucá" de pico[adeìras, shrink (cujo rin¿lidade é criar,

;;"ì;"; 
" 

prËrur,ra, qtraricracles i¿tir. é visuais do produl.' dcl'errìì¡r'ìad o seu forrrìÐto'

clrmensões e vtabil¡zando sua firr¿llclarle e Iogisttca (rdentiflcação, òco lìcliciorìamenlo,

arrlrazena metlto c disl.r¡b u ¡cão).

g 20 - Rclâção
Itìpressas; Elìvel
Impressos; ImPr

dos Segmcnl-os da At¡v¡dadr' Gr câ: Caderlìos; f:dltorial; Embal¡ agens
ótu Ios
ressos

ol)es e Artrqos para Corrcs¡londência; Et¡q uetas Adeslvas; ËtiqLlctaÊ e R

cssos I'iscais, Ëormu ar ôs co ntrn uos; lmP ressos rje Seq u ra

',T



Promoc¡Onä¡s (ComCrC¡ô¡5 e IranSaC¡Onals) c Cärtões lmPrc55o5 sobrO qualquer.substrato,

tnclusivo cartõis b¿ncárlos; pré-imprcssão, inclusive clichertô e gravação de cilincjros dc

rotogravura, êncavografia pôrô relevo; Pós-Il¡pressão (acabamonto); Carimbo; Irrtpressåo

Olgital em todas as suas tecnologias, inclusive de dados variávcis e 9r¡rndes Fornliìtos'

5 3() - Relação de produtos resultantes da Atividadr Gráfic¿: Iivr<)s (de tcxto, cultufdis e de

ãrtc, rnstitjclorr¿ts; infarìtis, llustrados, dldáticos e téclìlcos), gulÐs, manuâis, rcvistas

lperiódrcas dc caráte¡- vaf¡ado com ou scm recursos grál'icos espcciar:;, ifìfÐlrtrs ou de

ùeserrhos, instttricton.ris), jornais (de circulação diária ou trão), rótulos co trven ciorra ts, .rótulos
com cfciios especìais,' rétutos tipo sleeve (tcrm oerrcolhível), "Irr Mold Lóbel", ctiquetas

(conveñcìor'ìâls, autoddesivas' em tccido ou rìctálicas), rótulos-bula, clccalques, enrbalaqcns

iap.ersos c¿rltotécnicas sem¡rrigidas convcncìonâls, cartuclìos, cmt)alàgelìs itÎPressas

serìrrrrígi<.las cor'ìvencioña¡s com efcltos especlals e5 etr cfeitos espccidilì, elnb¿laqcns

,,r,pr"s,ias lalììltì¿das em papelõo ondulado, embôlagens inrprcsl;âe s¿zon¡tis ilnpressas elr
supOrte rnetálico, flexivers ìnrpro=SaS até 4 corcl; ou m¿ls, cmbålagens irnpress.ls cm SUportes

iigi,Jos n¡o celirlósicos, emLalagcns rmpressas flexíveis, crnbalagens rrlìpressas tlexíveis
lainrnacJas, rótul()5, etiquet¿s ou i-nv<iluc¡-os impressos com fifls de ldcntrficâção c/ou proteç¿o

para produl,os allmenticios, farmacôuticos e bebidas const¿ntes crtr embalagens dlversôs,

compicc.rrlenr.lo: s¿colas de papel, papcl de Prcscnte, paÞel de embrulho, embalagcns de

bÍscoitos, sorvetes, farinhas, iamirrados, long¿ vida, petfood, embalagens plástlc¿s cm 9er'rl'
bolsas, citiqtretas, iótulos e m;teri¡is diversos 

'Tìprc1ìsos, 
embôlagelìs impressas enr suPortes

metálico$, sacos, socolas, Dols¿s dc plásttco, pôsteres, cdrtôzes, c¿tálogos, relatór¡o5 de

e,r,¡rl.".ur, tâbloicleS, folhotoS, tnalas diretaS, folclcrs, bannet-s, k¡ts Promoc¡or'ìaie, b.lckllglìt,

ft-onttlght, rnâlas cllrctas, ourLdoor, caPirs rJe óo/oVU/Atu ¡-nAY, bulas, manuärs dc inl;trução'

Ji-.¡purýt, rnóbiles, rnatei¡u¡. de ponto de vendd e de lnesa, d¡spl¿ys c rlrater¡¿is dc l)orrto dc

ue,ìdu'd" chBo (dèst¡nacios ä q;â¡squer finS se¡am clCS Cle c¡ráter I)roffìociorìAl, publ¡c¡tárlo,

comercia[, infonìattvo c institucional), calendá o dc mesâ, calondárlo dc p¿rrcde, c¿rlocs

de mensãgenr, convltos, d¡ptolll¿s, cartões de vis¡ta, m¿tÛrlais de papelàrl¿, cnvelopes'

fornrulárioJ, píano, jato colrtínuo e rrìailer, impressos de segurança, cheques' boletos tlc

cobrança, cxiratos áe conLas, cautelas, títulos ao port¿dor, Ùelos postars e tlsc¡¡s' cârlõcs

Áirg"áËilo, lravados, cartões telcfôn;cos (phonocard), carnôs dc cobratrça, vale trcket

refelç.ïo, lransportc, irlirlìelìtaçã0, pcdágio, idcntrl-tcâçã0, cârtão dc crédlto c llalrcá¡io'

.ro"iÀu", og",tåu=, jogos (baral-hos, ciueurã-calrcças), cardáplos, Produlos P¿ra rcsl'l/ p'rpcl de

paredo, slnãlrzaçõo, totcrias, jogos prolnocionals, cópias, produtos lmpressos através cl¡:

serigraiio (silksãrecn), produtoJ 9ráfrcos de Cliclìeria c Carilnbos c¡lì ger¡1, È outros'

conf-cccionados con[orrìle os sistemâs de impressão acitìâ clt¿dos, cópi¿s rmÞressas por

qualquer sistcrÌril, barrdejas, travessas, pratos, bibliâs, hinár¡os c scmelhðntcs' listas

[elefdnicas, môpas, pl¡ntas topográftcas, papel moccla, corrtas [clelôlricas, cxtr¡tos bancárlos,

àni ¿o¿or'uariáu",, c transåc¡ón¡is, cartões postars esl-órnP(ls, qrLìvuras, decalconranias,

in,prÀrt6,t"nt d¿dos VAr¡ávels com imPressöo híbrld¿ corñO booklet, iågu¿,9ás, entre outrOS'

CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL - PISO DIFERENCIADO - REG¡ME ESPEC¡AL

Aplicar írrdtce da lQ,4)-o/o, com ó devldo a rre(lorìda mcnto-

xerocópta, entrc ou tros)
Énr 1o de seteÍìÞro de 2021: 5,42Ù/o R$ 1.312,68 (um ml trczÒrìLos e doze reals c sessenta

e oito contâvos) por mtìs ou R$ 5,97 (cinco rea¡s e novellta Ô sete ccntâvos) por hora

Em lo de janelro dc 2,Q22: 4,7 4o/<t R$ 1,.374,90 (urm mil, lrëzerìtos (r setenta e quatro.

$e¡s rcai$ e vllltc c crllco ccñtâvos) Por

\\

A - Piso salarial normativoi
Er.fì 10 de setembro ZO2I: 5 t|2tYo - R$ 1.706,96 por môs (um mtl, setecentos e se¡s rc¿ris e

novcnta e sets ccnt¿¡vos), equivôlente ¿ R$ 7,76 (sete reals e Setenta c seis ccntavos) por

hora;
Èa i" ¿" jrnc¡ro de 2022: 4,7 4o/o - R5 f .187,92" (um mil, setcccrìtos c oitÔnta e sctc re¿ls c

n<¡vent¡ c rl<.¡i:; celrt¿vos), êquivalcnte a R$ 8,1 3 (o¡to r(¡âis e trÊ'/(: celìt¿vos) por horó-

8-plsosalar¡âldifeÏcnciädo..I','pâratr.ìbalhâdorcs,.qUecXclçâJnsUas;at¡Vldüd(lseffì
i"p.o¿r',Cìit¡."p.oq tafi a (fotocópiir, clctrocópta, termocópia, rn¡crofilÍìagcm ' hellografiâ'

.,.:
1."

novent.l centavos) ¡--ro r môs ou R$ 6,25 (

rea t5 e



c - piso salarial d¡fcrenciado "II", para trabalhadores, coÛì a Função de Auxiliar de serviços

Gráfrcos Manuais, para executôr serviços ont lnesa, tô¡s corrìo: Ôncarte e dosencarte' colaqem

Je fita dupla-facê c bol¡nha do E.V.A., colocação de cordão, ilhoses, wi.o o espiral, dcstaque dc

livros O CãrÌUchos, [eChAlTlento Cle C.:ix¿s C COlagenS de envelopes manuói5, mont¡gens dc

pôcotes, colagcr'rt e revlsão nlatrual:
t. f ,t ¿u setãmbro cle 2021: s,4zu/î ' R$ 1.312,68 (utn nril, Lre¿elìtos c doze re¿ls c sessenta

e olto centavos) por rrtês ou R$ 5,97 (cinco roðls e noventô e sete centävc¡s) ¡:or hora'

Ëm 1o de.¡aneiio cie ZO22: 4,74o/o - R$ 1,374,90 (um mrl, lrczerìtos e sctenta e quatro reâis e

novcnla cátriavos) ¡;or rnês ou R$ 6,25 (sets rcais e vrlrtc c cinco centBVÓ:t) pot ¡or-a'

!ì 10 - O ptSO Sal¿;ia¡ diferenc¡¡do I C II, nõo SC êpltc¿ ¡ Lrôl)Allìadorcs (lue exerçarrì [urìções dÊì

inprarro|- de ofl.set, imprcsSor dig¡tal c cortðdor.dcrrt.r_o das ortìpres¿s dc reprografr¿ì,

ç )o _ ns emprcsas ln tercss¡<laJe¡¡ adcrir â esta cl¡í!¡sul¿ clcvc:råo l¡lllar ar,ordo dc tr¿rl)ållro

õonr o Sindicato cios TraSallr¿dorcs c, após cstarão d0vrdanìenio äutorizadâs ¿ f¿zcr

dirctaûìente a contratlação dos traballì¿dorÒs nas funçõcs su P ra m(J nclollad as, sendo vcdado o

dcsvio de furrçõo, priricipa lmcnl'c Pâr¿ trðbalhos em máquin¡s; todðvi¡r 
- 
sc. äs emPr*'as

mudûrerÌt o trabalhador para serviços lrão mr..:nclon¿dos ôc¡m¿, imccllatamcntc develäo âlter¿r

û função e o s¡lúrio <Jo triesnro, conrorrrìe a lunção Para ô qual foi trarìsferidÓ'
q 3o - 

^s 
emprcsAs .o,.r.runta pOderão Utilizar cstô Cláusulô ColìvcnclÒr'ìAl quarìdo lìão

;stìvcrem em débito coln os sinrjicatos, SINGRAFS - Sindlcato dôG Tndústríôs Gróficas e dos

Tróbôllì¡)rlores corìvcrìerìtes, e desde que não Possu¿m trabalhadorc's senì rL'gislr(, enr CTPS

ç 40 - O acordo frrnìado conì o Sinqrais Sind¡(¿to das Itìdústrlas Gréficas e dos

Traballì¿dorcs conve¡entcs, Paia a contrãtacão das lurrções aclrna tncnciorìôdas' regulará a

compcrrsação de evcntuals iro¡-¡s não trabalhadas n¡ s¿l/olrðlidade de Saixa produção de

iu*çor. ébrigatorra mente cjcvcrá ser arquivada cópia <Jo acor.lo coletlvo j(rnto ¡o Srndlcató

frðtronà1.

â 5o - AS Etnpresas qUe descumf)r¡retn ðs rcgr¿rS co nvcr'lCiOlì¿d aS rìa preserìte ÇláusUla Seråo

!cnaliza<las ¿ pagðr r'rìulta equivôlelìte a 5 (crnco) pisos sal¿tr¡als' por rnlraçõo e Por

[ÀUaf Àrao., .uuc.ítrJos e'r favor da parte prejudic¿da. Em casô de reincrdêlrcra ô Empresô

serri obrrgada ¿ pagAr o piso S¿¡lAri;l norm¿)tivo cia Categoria há todos OS trabtlhadorcs

contratados nas lunções acimd Ínenc¡olìadas

D-PisoReg¡meEsPeclãl:ap¿rtirdclodesc[e|Ì'ìblodc20lB,asMlcrocmpresas(MFs)
tcrãr.¡ ulì tratarnerìto difercnCiadå, ficandO est¿bclcC¡.lo o Piso Sâìarl¿l - Regltne tspecial:

s 1a considefa-se tvicroempres¿ (ME).1 pessoi, JUridlca qUe obtcnlìa o fdturamento bruto

anual igttol ou infcrior ð R$ 360.000,0o.
À Zj ijo c¿so dc rníc¡o de ¿tividade no próprlo ¿no-calelìd¿ìrió, o índico será Proporclonal âo

número de mcscs que lrotrvcr ¡:xercíclo da òt¡vldðdc'
! 3n - n 

",tprooa '¡sertd¡ 
no rtenr "d", desta cláLlsula, rntercssöda em purÈlciPar do trðtarnclìto

ãircre¡¡crJol Jãverá format¡zar su¿ adcsão requcrcndo a cxped¡çåio do certificildo de Aclcsão

¿o Rcalme Especial do Piso salar¡¿1, cncômllìlìando ao sINGRÂFS, 3trðvés dc forr¡r¡láriO

fo.ncciáo pela cnt¡d¿de, que devc ser ¿ssin¿ìdo Pelo proPrietáno d" -:1]f'j:t-i.. "-^l:]L
.csponsável pelo escritório de contaDllidade, e colìter as seguintcs lnformaçoes: lT"u,ì?!li!\ t
C¡¡p.t, CapiUai Social Regrstr¿do, Fôturament"o Ânual, Núnrero dc Funcionúrios, CNAE - 

f.C^?! 
i1: \tì )

Nacrorl¿l dc Al¡vtd.¡dùs Fconôrrrícirs), endcrcço complelo, idcntll-¡cação do proprictárro/sócìo d¡ \
errpresd c ¡Jo cotrtabilista l-esponsável;
q 4t - caso naja contrataláo Jå oåp'"qo¿os de formô irregulär' ou sc'ja' senì Dosse do

Ccrl.lfic¿do clc Adesóo, a empresa intrutorå deveró ohrigâtorl'rncnte efctuàr o pa9âlÌrento de

d¡lerenças salariais cntre o valor praticödD e o prcs(inte nesl"â cláus|.ilâ da Corrvençño;
g 5¡ _ O enquadranìento j,ap"'rtã Ão 510ó desta..cláusulü sonìente seró efetlvado ôÞós

Ë"fr"..o ðprovaçõo do5 sind¡catos Çonvc-ncntes e mediaÌìte as seqLtlntes condições:

o Cortifrcado do Ad esao tera va mcnte pelo präzo dc vigêlrc¡a destð convelrçao;¡dðde so

ll - Compromisso e/ou comprovação de cump r¡nìentô de toclaf; as cláusulas cjcstâ Cor'ìvcrìçåo;

llI Çlência e obrigatorledadc de Pð9âm ento das Co l.flbuiçöcs Prcvls[as nô prescnte

rrvetrção Para o SINGRAFS o dirs Irìdúslrlas G ráfic¿s e Sin(lco

'.r'.

Tra ba h¿¡dores;

Sind icat alo dós



€ 6¿ - Constaiaclo o cr.tnrprimcnto rJos pré-roqrrlsifos pelâs entidadôs sindlc¿is laborals e

[atronal, as empresds rùceberão do SINGd,AFS, no pra¿o nráxim<¡ de o7 (sctc) <!tas útcis, setn

qualque; ônus ä cor¡ validado co¡ncidentc corìr a da presente convenção, o certlf¡cado dc

Ádesã0, quo facultará a prática de piso salarial côm o sequinte valor: ¡4icroerIìprosa (MË) -

Enr lo åe sctcmbro de 2021: 5,42o/o = R$;1.312,68 (um mil, trezcntos e doze rcilis e sessonlâ

e o¡to ccrìtâvos) por môs ou R$ 5,97 (cinc<r reais e noverìt¿r e sete centâvos) Por horà'
Em 1o dc ¡anciio <Je 2o2Z'. 4,7 4ù/tt *- Rg 1.374,90 (urn mll, trezentôs c setelìhl e quätro reals e

novontâ centavos) pôr môs ou R$ 6,25 (sols rea¡s e vinte t ctnco centavos) por lrora'

6 7i - Eventual qucstionamento relstivo ao pagamento de pisos diferenciados provisto nesta

Ëláusr,¡a, em atos fiscâllzatórios do Minisl.Érlo do Trab¿ìllìo ou em evetltt¡.rls ¡-ccl¡¡nt¿ções

trabAlhlstâ per¿ntc ¿l l\iSttç.r Federal do Trabalho, será <ltrtlnido me(llAlìte Ð aPresentação do

Ccr[ilicado de Âdesão.
E 8o - As Enrldades S¡ndlcats s¡gn¿táriüs desta convcnção colctiva de Trabalho- podel.ão

äsc¡lizar c ove.gu¿r as contrataçães nos termos d¿ prosente cláusula tras depcn<Jências cla

cmprcsa empregadora, cotn prévia comunicâção.
E go - Os fJtsos-sal¿rid¡s clesia cláusula serão corrig¡dos nâs mcsllìô5 épocas c condlçòes dos

rc,lju$lârnentos d¡ catcaor¡ô que for Pactuâdo.
g íOã - nos 

"n'pregaão. 
qùo ."ceber"''.' o pisô sâtârl¿l di[cr<¡rrci¿do consLarìte do "caput"

ãesta clár-rsula, ficam garaniidos tocios os dircitr:s const¡ntcs destd Convelìção Coletiva da

Trab¿lho.
E Ilo - Aos aprendizcs do SENAI sùrá âssegurado, dur¿ntc o Periodo dc trellìðmento lr¿

õmp.esa, salário corrcspondente ao piso salar¡¿l vigente para a categoria'

CLÁUSULA QUARTA . REA]USTE SALARIAL

Apl¡car índlce de 10,420l0, com o (levlrlo ð rrodonda ln en to, ao piso sälarlal normatlvo'

d ifcrcnc¡âdo e regirnc csf)eclà1.

Pârâ quem g¿nha acllrìa do piso normativo até R$ 10.070,00, reajuste de 9 o/o (nove por

cento), em duas vezes:

1â p¡rccla: 4,5oo/o (quatro irlte¡ros e cinquenla por ccnto) retroativos a o7/o9/2-O21.

2¿ Parcela: 4,350/o (quatro ilìte¡ros c trinta e cinco por cento) cm O1/0r/2O?-)-'

clÁusuLA QuTNTA - sALÁRro DE ADMrss;io

Adßìlt¡do trðb¿lhôdor para a l-unção de outro que foi dlspensado seln justô caus¿, scr;'

garantictCr àCluele saláriO rgUaì ao JO trAb¿lh¿dor de lnenol- Salário n¡ lunção, serrt Corrsrderar

vantâ9ens Pessoa ls'

CLÁUSULA SÊXTA - ADIANTAMENTO SALARIAL (VALE)

CLÁUSULA SÉTIMA - DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

As cûrpresas ticarrì oþrlg ¿das ¿¡ forlrecer colnprovantes dc pàgalncnto ¿ros seus trab'rlh

As empr@s¿ts se obriqarn a conccdcr a todos os seuS tr¿balhadoles um ad¡ant¿menl'o salafral

tuul.tl,-ui¿ o ¿io ZO [vrnte) cic cada lrìês, dc 407n (quarerìtâ por ccnto) do sülár¡o nomin¡ll clo

,nôs ôm cur",r,.ìlrtcc¡Pðndo sc pora o prlrnetro dið útrl ¡mcdiâtamcntc anterror sc c\![e rê'tsir

cm sábado, dontlngo ou fcrìôdo.
5 1o - O acjiantamento convencionado ¡rão scrá devldo ao lr¿balhódor que I'erllìa f¡ltado 05

[c,n.o¡ u".às ou mais rnjustif¡c¿dañìente na prlme¡r¿ quin¿etr¿ do rlìês de concessõo ou que,

por ot'itro nìotlvo, apreselìte saldo rlevedor ña respcctiva quinzcnâ'

i Zo - o pugamenio do acliantamcnt<¡ seró dcvido, incluslve, nos meses cm que ocorrer o

iagarnentò clãs parcelas do 13tl (décimo terceiro) salár'io'

5 30 - Quando as empresas proLcr.letrem ao Pt¡gàmento <los salários no dió 30 (trrntír) ou no

úttimo dia do rrrês, o a¿¡unto,io.to salarial devárá ser efetu¡d<.¡ até o clid 15 (quinze) do mês

om culso.

com drscrimlnaçúo das lror¿s trab¿) llìadas e de todos os titulos clu('
a(iores,
ham a



relnUnet-ação, importâncias pagas, dcscorìtos efetuados e irrdicação do valor mcns¿¡l a scr

recolhido ao FGTS, ltìclusivo com ¡dentificação do emprcgador'

ParágrafO Único. Para OS trabalhadores quo recebam romuneração por hora, deverã<¡ ser

espeãificadas, separaddmonte, a qu¿nt¡d¿lde rle horas nortÌìa¡s tráballìadas, o número de horas

Para os trabô¡hadores admitidos após 1(J dc setembro de 2o?-r, deverão ser observódos os

seg u intes critúnos:
g io - SCrõO apllCAdOS OS mcsmos percentU¡ìis cstâbelec¡dos na Cláusula 4¡ aos salár-ioS dos

[r-abalhaclc¡res adtnit¡dos em lunções com p¿rad¡9ma (cargo, função, tr¿balhando rlo mesÍ]o
cstdbclecimento), dcsdc qUe não recebarn Salários Súperlores aOS de elnpregados mals Antlgos

na rïes tna fu nçõo.
$ Zo es saláriós dc admlssão dos trábðllìadores corìtråtados para furrções scm paradigma e os

ãaqueles ¿dÍìitidos em e|.fìprcsAs COnstrtuídas, Ou que entrarAnr em funciorramento apó5 1o do

setåmbro dC 20Zl, receberão O percentual dC COrreçõo conCedldo aoS Lraballradorcs qUe' n0

môs da respect¡v¿ ¿dmissà<), possuam idêntlcos salários o r.l estejam sltuÐdos c|fì equ¡drstdnl,e

situação saiarial, ¡ fim de qUe seja mantlda a mesma p roporcionô lldâde salsr¡al existente rìa

ciata iie arirnissõo, adrïil,idas as cornpensações previstas na Cláusula 9a'

CLÁUSULA NONA _ COMPENSACöES

serõo compcnsados do pcrccntrral a quc 5e referem à Çláusula 4¿ todas e qu¿isquer

årrtecipações salarials, volurìtárias orl compulsórlas, concedidas Polôs elnpresas a l)artir dc I o

<te setembro 2021 (vlgêrrcia convenção colctiva de Trab¿lho), excluírl<¡ apenas os aumentos

ìndividua¡s decor.cnteõ de promoção, mértto, transferência, equlparação sal¿r¡¿1, término rlc

aprendizagem c aur¡ento re¿l cxpressamente corìced¡do a oste título'

clÁusuLA DÉcrMA - sALÁRro suBsrrrurçÃo

Na SUbstttuiçãO qUe não tenha CAráter de interlnidadc c rlìeralrìentC evelìtual, O trabalhador

sut¡itrtuto l-e."Uu.á salário rgual ao do trabalhador de menor salário na fulìçõo, Òntendendo-se

por irìter¡rìidade: fértas, afastamento Por motivos ¡mprevlstos c Ilcenç¿ìs'

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. ATRASO NO PAGAMENTO DE SALÁRIOS

extrãs trabalhadas e ¿ rcmuneraç.ìo dos dcscansos senìarìals

CLÁUSULA OITAVA - ADMIssõES APóS A DATA-BASE

os satártos dcvcrã0 ser pagos äté o quinto dia útll môs subsequcnte âo vcncido, exceç¡Ô fei

ie este ¿ia coincidtr com såbados, domingos ou fcriâdos. Ncstù caso, será pago no primeiro d

útil rmcdiatamente ¿ n tÒrior.

810- O não pagômento ¿o 13o (décinro terce¡ro) salárlo e <Ja retnuncração de fúrras nos

iraUOS rlefinidos erìì Lei imfJllCArá, tambúm, tl¿ mcsrlìa nrulLa estabelccidô no p¡rágrâfo 60

d esta C ¿t u su l¿t

q 20- Everìtuais ajustes em rubr¡cas da remulìeraçao mensa serão fe itôs r'ìo r-Yìe s segurnte, ndo

¡nc¡d i rìdo sobre eles a multâ prev¡sta no parágralo 6o dcsta cláusu I¡¡

S 30. Oc rrenclo fatos que, indePcndelìtes da vont¿de dâ emPrcsa , impeç¡¡rrl a obscrvårrci¿ do
o

Þf(ìzo ès l.ipulado, a multa prcvista não scrá apl¡cadil
q 40- Qu¿ndo o pagamcnto for efetuado por melo de chcc¡ue, o cn¡>regador devera assegurar

,ìo lrab¿lhador a disponibil¡dade dos va orcs s¿i l.ì r¡ais nôs nìesm()s prazos âclm¡ previstos,

qar¿rìtindo se for o caso, horaflo quc f)ernì¡t¿ o desconto em tcmpo háb¡1, ¡rìclusive

asseguratrdo transporte sc o i¡cesso ao cstâbe ecrmento de crédito cxiqlr a sua uLiliz¿ç ¡o,
qs - o pdqamento cm cheque cr\¡zâdo r'ìao scrâ permit do.o

5 60- O não cumprirrìerìto dos prazos acima mencrona
cst¡pulada cm l/30 (um trlnta avos) do salárlo nomi al, Þ

dos inìpllcarú Iìo PÐ9arlìer'ìto de ûìulta
or d¡ð dc atraso

7
montantc l-otâl da rnùlta ao välor do déblto

,/,
-,/':'t'

4

tado âo



clÁusuLA DÉcrMA sEcuNDA - TRANSFORMAçÁO DE HORISTAS EM MENSALISTAS

Quando, os horistas rjo uma emprÛsa ou Párte forenr tratlsfol.t¡ados em Monsalistas,

àrsaluidus as hipótesos de everìtua¡s reduções de jot'nada, passarão a ter assegurado nos

cálculos rje seus respectivos salár¡os mensais/ o pagamento das horas dos meses de 31 (l'rlnt¿

c unr) dras que exceclerem às horas praticôdôs nos moses de 30 (trint'î) dias'

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - HORAS EXTRAS

As horôs extras serão retnulìer¿das da segulnte forma:

l) 75% (setenta c clnco por ccnto) de acrésclt¡o enr rclação a hora trornral de segunda a

sábado;
II) 1OO% (cem por cento) de acréscim<) Cm relaç¿¡o ô hor.ì nofmâl tr¿balh¿ìda nos dÊSCansos

,"mana,s iemunerados e feriados, ress¿lv¿ldo ocaso de pessoal que oÞedeco ô esc¿las dÉl

rcvc/¿,rÌìerìLo, rndcpendèlìte do pa9ílr'tletrto do descanso seman¿l rornuner¿do ou fer¡¿do' :ì(i

clÁusuLA DÉcrMA QUARTa - ADrcroNAL NoruRNo

As cmprcsas colrccclcrãO ä05 trabdlhaclores quo trabalharem tro pcríoclo d¿s 22 hor¡s dc rtrn
dla às 5 lìor¿s do dla segu¡rìte urn adlclonal de 3ooÁ (trinl.a Por cento) llìcldcfrt(js sollfc o valof

d¿ horô nonìal, ress¿ìlvadas ¿s situações m¿lis favorávcis já praticadas pelas cmpresas'

GLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - PARTICIPAçÃO NOS RESULTADOS

Sobrc .ìs faix¿s dc par c¡paçõo rros Result¿ìdos/ serõo aplic.rdos o írrdlce dc 5Aztyo' a ser P¿9o

cnì (lrJâr ¡rarcelas:

A - Etnprcsafi com ató 30 (t nta) trabolhâdores, o valor da ¡.rarttctpaçåt> seró cle R$ 5/2,43
(qUinhÓnt(¡Sesetent¿cdolsre¿is'cqualellt¿el"rêscentavos)/ðscrpâgoemduasP¿rcclâs,
q fu - ns dâtas Para pagônìento dos vaìores clcvldos ser¡o:' 1¡ parèela - LLIO3/2Û22 2â Pafcela - LlloTlzo22
5 2o - As enlPresas que já tcnhanì imPlemelìtado - ¡'rlano próprio dc PartlclPaçâo lìos

Resultados, r'ìos termos da LLI n0 10 101, àc 19/12/2ooo, enr vigor, bem cotno- artigo 70'

llrclsos XI e XXVI dá Constttuiçâo Fedeial, co trtertpla rrrJo os r<;sultados de 2020/ eståo

for o caso

dcsobrigad¿s do cumprllnento dest¿ cl ¡ u su l¿¡

q 30- o paq.ìmento destõ PíJrl cip.fção rìos Resu tad05, con[ornìe a IcglSlaçõo st¡f,ra rcfcrid¿,

não lrrl-egt-ará para qualquor ef'e¡to a remulìeração rìem conltttu¡ clfì basc tlc lncidôncia d

qualquer crlcargo trabôllì¡st¿ ou previdcnciár
lräl)rtualldadc

L() a a nteciPAç.î dc rù¿lJUste dc salório ou PLR ¿ntcs de 202I/

io, não setrdo aP ic¿do o princípio d

5 4o - Qualquer negoclaçào qu¿rì

colctiva ou individual, Podcrá seI rcôlustad desde que lregoc ¿rd o coÍr ¿!5 entidòdes
o
o

signatártas: Laboral e P¡trorìal
q "5. ---".Lrifr',iição 

negoclal da parttci¡raçõo nos lucros. c rcÚultädos Foi dcl'brira'Jo cm

asscrrìblelð quc t)ara o, 
",t'pi"óJoa'no 

base territor¡al dc Eert¡oga' Guarujá' cubatãÓ'

ùï^ìr,q"¿, liannåém, Prara dranie, Peruíbc, 5aÌìtos e.são v¡cente haverá,um d.e-sconto rto

rratoi àe R$ 2oo,O0 (duzelìtos rèais), incidentcs sobre o5 valorc:; de fr3rtrciPaçao nos

Resultados, a f¿vor <jo SINDICÀiO Of SÄrrlrOS, SÃO VICÉNTE e RÊGIÃO, a ser desconlâdo cm

Jri, pura"lo=, ou se;a, lraverã um dosconto no valor dc R$ 100'00 (cem reais) por ocas¡ão clo

pagamerìto da prlmcir.ì p";"1;. i," dcvt)rá sel'- recollrida aos cofres do SindlcatÔ ')té
i)ioitz,oi"l, e mais R$ 1oò,00 (cåm rcais) por ocasiã-o. d-o-pagarìento da scaunda parcela' qut'

devorá ser recolhicla ¿os cotres'do Sindtcat; ¡,aé 1]^/07l2021. Êm caso clc rescisäo colìtl'atuâ1,

äplic¡ sc o q 4o desta clá usu lo

86" As emprcsas deveräo efetu¿ìr o Pagamclìto nas datas constatìtes rìos 5 10, soll pcn¿ì de

multa cle 1Oo/n (rJez por celìto) do montantê rìõo tláqo, qtre ser.i rcverttd
trâbalhadór

,/:.'
ll

.r.

T þenefícto do



5 1o - o va lc-co rïì pra/AlimcntdçãO nåO ltìtegr¡rá paró quâlquer cfelto, ¿ renìLfnerdção, näo se

ircorporando ao Cor'ìtrato de lrábalho nem const¡turndo em baso para incidêncla de qualqUer

encargo trðbülhista c p revlrj enc¡á r¡o.

5 20 " As cmprefas Po¡lerão tornl¿¡lizâr su¿ adcsão ao Programá de 
^lltlìcrrtf,ç(iÔ 

do

irabalhador - pÀT-, do Ministório do Trabalho c Et¡prego, cstabelecelìdo ¿ Pi¡rl"ìCrl)¿ção dos

!râbalh¿dores nù valor do llenefício até o nráxilno dc 5vo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - VALE - COMPRA / ALIMENT^çAO

As empresas fornecerã<l m@nsalmente, ¿té o dia 15 dÉl cada nrês, aos trabalhadorcs que

receba; satários ató Rg S.000,00 (cinco mil reaìs), Valc-Compr¿/Alrrncntação no valor de R$

130,00 (cento e trintô reais)
Þ¿q¿ mc nto cm dlnhelro.

¿ parlir de ],o de sctcrlìDro de 2021, setìrro vcdado seu

meses

cl.ÁUsuLA DÉCIMA OITAVA - AUXÍLIO FUNERAL

cLÁusuLA DÉcrMA sÉTrMA - coNvÊNros

As cmpresas que vtercm a lmplântar Convônio de Assisl,ônciâ l'4édlca Particular, bcrn collìo
Pl¡no clc seguro de vidil cÛì Grupo ou outros colrvênios destrrr¿dos à aquisiçõo de produtos otr

promoçóes, luclusivc scrviços próprios ou de tercelros, f)rèstados dos seus trabâlh¡¡dores corrì

pA(iCIóação nos custo$, deverão ¿sscgLtrAr-lheS o dlrOil.O de oPtarcrÝr OU llão, lndivld\iàlnlentC,
pela sua inclusõo no respectlvo convôrìro.

S 1o- As empresas que vierem a ¡mplantar Convênro dc Assitstênct.i lv1érjlc;l ParLrcular

proporcionarao âo ex-emprcgâdo afast¿do dofin ¡lrvâ mer'ìtc por aposentadoriâ facllidüdes p¿ra

suð COntinUldade rro pìano, CleSCle que pcrmitiC]o pela Éntidô(le de AssistônCi.r 1"1ódici¡-

5 2o- As empresas qLlc implðllt¿rem os Convênlos Prcvlslos nesta CláusulÐ ott (ìlle prestarcrlì

ãs scrv¡ços merìcionadôs no "caput" da cláusula podcrão descontar cm folha dc pdg.llìento ilf'
despotiâs deles provcnicrrtcs, CleSde qrrc <levtda Ù exPfessarnefìte ¿utorizôdo Þclos

tr¿balhðdores que ttverem optado pela sua inclusão.
E lo- As cmpresas que possuenì Colrvônic¡ 14érllco com partrcipação dos trabôlhadores
custearão os <lespesas durarìte o período d r-: afastamento l)elo INss, Por ãcldentc do tr¿Lralh0

or rr*ii o <loença, ató a datð da efetiva alta lìédlca e retorlìo ðo Lrâb¿lho, lirnitàdo ¿ I (ot(o)

No caso de fàlecllìlenÙo do trâbalhador, Por nìortc naLural ou ac¡derìt¿|, ¡ ernpres¿

título (je auxít¡o funorôl ao cônjugo orl cotnP.lnhciro (¡) hatlrlll,ados pcrante a P

Social, c, rta su¿ f¿ltâ, st-lcess,v¿ mcn le aos desccndentes c aos ascendcntes; bem

inexisl"êrr<ì¡a clesses parentes, ao rcs¡:<lnsável pclo sef)ult¿mcnl'o o$ seguintcS v¿lorcs:

I - Empresas com até 30 trabalhadores, pagarão à título de aux¡llo fÚrìerðl o cqurvirletrte a

500/o do v¿lor correspondentc u 05 (cirrco) pisos salariais dô categorla;
II - Etnpresós COm lìr¿is de 30 trab¿lhadOreS, paç¡ar.1o ô título dc ôt¡xilio ftlrrerâl equiv¿lcnte a

o5 (clnco) pi:ios 3¿rl¡r¡J¡s da calegorto;

q 1o Nos cô:;ôs em quc 0 respotrsávtll pelo scpult¿¡r'nellto aÞreselltar ôs llotas o reclbos

àntccipa<Jarnentc os v¿llores dcveräo ser llbcrädos ilÌìed lata meÌìte pcl;¡ enlpresô'

E .2-À -'fi.orn cxcluídas dos (ll$pos¡t¡vos destâ cláusulâ a eÍìprcliâ quc mantetrì 
-seguro 

de vrdtr

grotuitO õu r.rão uo,i SeUS trabalh¿¡dores, desde que a iôdenlz¡çõo Securltáriir. rìã-o scja itrferior

å"-* "ttÀt ora tixados, h¡pótese ern qic será dcvidd aPelìas ¿t corììp lemcntação até o valor

pagirr¿!, ¿l

rcvrrlênct¿
como lì4,

csl.ô De lecido ncsta Cláusuld

cLÁUSuLA DÉCIMA NONA - CRECHES OU AERçÁRIOS

As emPres¿s sc ob r¡g¿rão â f¡nrìar convêlrios com crechcs ou berçários que sc sltuem rlìâls

próxrmos aós loc¡¡q rlc trall.¡ ôderìcio sc,r substttuídos pelo paqamento (irì 30o/o (trirìt¿ porho, ¡:

cento) do ptso salarial normativo, ressi)lvadas as colìdições ñìa¡s f¿rvor prètrcadas- O

'',..'.

u rd od¡: a fp¿rqirrlìento dcvclê sef feö àclo tìo mcsnìo dla enì que for l¡q
¿J v_erF J ä
.!lbá rle
1.1ý'l

pagamcr'ìto do



rnês ânterior, ûìediðntc cntreg¿ do correspondcnte recjbÔ dâ mensðl¡dade da creche ou

bcrçdflo, ou Rocllro rje eagameíto Autônoûio (RPA), bertelíclo cs1c clestilrado ô cÌianças até 3G

itrì;i; ¡'seis) meses de iðade, inclepenrlentcnrer'ìte dö qttantrdado e taixa êtárla das mulheres

que labuta rn na emprcsa.

g 1o" O bCnefíclo previstO tìest¿ cláUSUIÐ néo irì[egr¿rá, pArA lìcnh\¡rÌì efelto, o sAlárro da

iral¡¿lìradors nern sàrvirá cje base para firrs de incidônclas trabalhistas e prcvrde nciá rias.

q Z:r Or a.npr"rua pagarão aos ti¿balhadores que tonhatn filhos portadores de necessidades

ãsfcciais ar.rxílro mcnsãl com os segullìtes valore'ì: ol (um) filho, R$ 120,00 (conto e v¡nte

,-"åis¡; OZ (dors) l-i¡ìos, R$ 210,00 (duzentos e clez .cais); e O3 (três) frllros, R:[ 290,00

(duzúntos e noventa reais).

cLÁusuLA vrcÉsrMA - coMPLEMENTAçÃo oo DÉcrMo TERcETRo sALÁRro

P¿rágrafo Unico.
forma do " capu t"
em Proç4.

Ao trâbalhador afastado por Acidcn[e do -lral¡alho e/ou (.loenç¡ Prof¡Sslonal que estcja

rcccbcrrdo auxíl¡o dA Previdência SOr:iâ1, será gArârìt¡do, rìr) pr¡mcirO ano de òfAStanìcnl"o, â

cónìpletìen taÇåo (io 13o (décirno I'erceiro) sâldÌ¡o.

ç lo- A co r plerrìe tìtação s¿llarlàl refcf¡dà será devlcla inclusrve dos elnprcgaclos cujo

ãfast¿r¡ento tenha sldo igual ou supcrlor â 180 (conto e oitontia) dlðs'

È t¿- ar¡; 
-o.pt"rn,:,ntalão 

será iquat à drfercnça entre o valor pago pela Prcvrdêrìcla Sociâl e

o s¡lJrio rìotììitì¿l do cûìpreg¿do.

cLÁu5uLA vrcÉsrMA pRIMEIRA - coMpLEMENTAçÃO Do AUxíLIo PREVIDENCIÁRIo

Aos trabalhadores qr.re estejam rccebetìdo t:cnefício dÙ auxílio doellça ou de acidente de

trabalho da Previdôncia soct¿l, após o 160 (déclrrìo sexto) dl¡ dc trât¿mcnto, lhc scrá paga

inrportâncta equ¡valcnte o ãf"i*Cu entrt seu salário nominat e o valor do Auxílio

Previdcnciárro perccblCio por ató 180 (ccnto e o¡tenta) dias, lim¡t¿do a 6 (se¡s) p¡sos dð

catcqorla.

Nos câsos dc ôuxillo docnça, só h3verá comPlementaçãcr do bcncficlo nir

se o trabalhädor contar com, Pclo menos, 0l (rrm) ano dc servrço na

cLÁusuLA vrcÉsrMA SEGUNDA - TEsrEs ADM¡ssroNArs

A rcalrzação dc tcstes prátic<)-operacionars p¿ra adnriss'io
poderá uitrapassilr o1 (urrr) di(r, nåo se confiqurando, cm
emprcgôticlo.

Pärágrafo últico. As ctlìPres¿s que lnantiverem rcstâur¿ntc interno deverõo folneccr

g ratu ita mente refeìção äo candidato.

cLÁUSULA VIGÉSIMA T€RCEIRA - CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

o corìtrato de experiônc¡a rrão será celcbra<jo nos c¿¡sos dc rcadffìissão para a tÛestna função

anterlormcnLe exercldô na pró¡:ria emprcsa, dcs<le que não tenha ocorrido alteração tros

p,o-"r=o= JÁ rour¡.ação o, auåunço dó máqtrlnas nas quais o crYtf)reg¿dÒ readmil"¡do tenhâ

trabalhado. A cclebraçõo ¿o co'ìtroio de expcriôncia será r,le, no rnáxlmo, 60 (sc:icêlìt¿) di¿ls,

podcndo ser dividldo em dots períodos de 30 (trlnt¿) diôs'

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - CARTA OE AVISO DE DISPENSA

vo rjev üdo do fat.o

de candìdatos ð crìrPrego nôo"'
lìlpótcse alguma, em víncu lo

o el.nÞ[caödo dtspcnsarlo sob âlegação rle prótica de Fðltõ.gra

¡:cìo ernp-regador, por ruscrrl'o, esPcclf¡cando de form;¡ sinlÞlcs
de gcror presunçâo de despedld¿ imôtivàda'

,//,
./'

as razo s, sob Pe na



CLÁgSULA VIcÉSIMA QUINTA - 6ARANTIAS SALARIAIS NA RESCISÃO DE cONTRATO

ÞE TRABALHO

EventUA¡s demissõeS ocorridas durAnte o período da Suspensão temporária das negocrações

coletlvas, F¡c¿rá össegurado ao [uncìolìárlo o Páqamerrto dc toclas as verbas resclsórias do

periodo, atusl¡za(la peto Inec ócufÌìulado de o].loglzo?o a JI/08/ZOZI. o pcrcentual obtitlÔ

serd a¡rircado sobfe o últ|lrro saláriO-t¡ase p¿r¿ì obtençãO do ¿dicioô¿ìl de resclsõo, mAlS SAldo de

si¡láno, 130 proporciorìal, férlas vencldas e Proporcionais, öcrescldas de 1/].

A Ii(tuidação cjos direitos trdbal¡ì¡stas resultärì[e da rescisão do colrtratual dc trat¡allro deverá

ser cft¡tlvãda com ¿ssistôncia dO Slndicato dCrS Tral¡allradorês, nOS Prazos PrÔVlStOS nA CLÎ.

A empresd quc optar por rìão real¡zi.tf a llquldação dos dlreitos rcscisórro5, com assis!êrìcla do

Sindic¿to, dcvC.i ¡nforrnar Ðo SindtCAtO dos 'l"rabalhadOres mensalrnellte a qUAntidðde de

dcnrisSó<,S efet¡vad.rs c aDresentar cópi¡ :ìirnples do torrno de rescisãO contrattlal, Já

lìonìoloqado.

dvr$0 prevro
5 3o- A contôgerÌì do avlso Prévlo traba rado, será rle no máxlmo 30 dlâs, qu¡ndo ¿¡ eÍìprc5¿r

r seu início rro último d¡â d¿ señìârì.l

q 1o- A erÌìpres¿ comunicârá ao trðbÐthacior, POr escrito, no decurso do aviso Previo, a data,
Ir<rrá.,o e o endereço do local da lrornologação da rescisäÔ clo contrato rje trab¿lho.
g 20- o saldo do salá o do período traballìÐdo dntc:i do avtso prévio e tro pcríodo do aviscr

[révio trabalhacio, quando for o caso, deverá ser pago Por ocâsião do pagâmento gcral dos

àemais errtpregados, sc ô hornologação não ocorrer antcs do prazo (j desde que lsto r'ìão

impliquo orn saldo negativo lto acerto flÌìal.
E jo- O pra¿o para ãunrprimento cla liqutdação dos direitos trabath¡stas será nos tcrûìos do

artigo 477 E 6() rj;ì CLT. Sc ô dia clo vencimL'rìto reca¡r eÍì sába(jo, domrngo ou feriado, será

antåcipa<Jo l¡ara o dta útil imodiatatnente ¿rntûfror o depósìto dos valoros a título de verb¿s

rescisårlaS nãO exClu¡rá a rcspOnsabilidade rfa etnpregadorA enr re¿lizár a lromologaçãO do

contrato (Je traballro dentro rlos Pr¿zos deterlnin¿dos. Q descurfiprlmento dos pr¿zos

cstalrclecldos tìo Ðrtigo 477 5 6o da ct.T âcarlet¡rá aS lìultas estalrelecidas na Lei no

'I .855/89, ¡rìclusivc a que reverte em favor rlo el¡prcaado.
E 4o- Ressalvdrn-se tto parágral'o arìtel¡ol os cósos elì que a elnplcsa corÌìprovc que ¡
impossibilldacJe da homològaçjo ocorreu por problema da enÌtdade homoloqador¿, otl r:lo não

compa.ccimento do cmp.cAaáo, ou Þor rccusa do emprcgarlo em quitar as verba:;, <lesde que

o emprcgAdOr tenll¿ dAdO pleno CUtnprimcrìto das fofmAllclades da COmunicaçåO mencionada

no paráqrafo lo desta cláusula.
E So- Sompre que da rescisão contr¿tLtdl restar complùmerltaç¿o dc l)agamcnto de verbâs

icscisóriaS, em vlrtudc clC ineXistênc¡a clC indrces, ¡ liqUidação dc eventual contplenretrtaçã1r

devcrá SCr efetuad.r cjentro dO prazo nráxirno rle 1O (dcz) (liAS úteis, A COrìt¿r da dlvUlgação dO

corresporìderìte íi.ìdicc, SOb pena de incorrer na multa dO parágrafO 3o dest¡ cláUSUla.

q Oo- Ña lm Þoss¡bilicl¿,de rla lromologação por partc <.lo.lgetrtc homologädor, fica este obrigado

a círlttr docunrento (ìue concede prazo de 48 (quarelìta e oito) lroras, renov¿ndo os f)rôzos

corìstantes do q 3o da cláusula-

cLÁusuLA vrcÉsrMA sExrA - Avrso PRÉvro

O aviSO prévlo será COttrutricado pOr escrito contra recibo, eSClarecendC¡-Se ¿ circunfìtålrci¿ dc

scr traÞålhado ou não. caso o traþalhador scJa ¡mpedido de trabalhôr pelo cmpregador, fica

<icsor¡rigo¿o a compãrecer à empresa, fazendo, no entanto, jus à remuneração integral'

q lo- Na lì¡pótose de avlso próvlo trabalhado, este sorá de no máximo 30 dias, com reduçá'o

ãe 2 (duas)'horas dè,jornada de trab¿lho. Q eilprcgador designará o horário a ser cuÍìprldo'

l-zuì O iiabat¡,udo.'pocterá optar pcta ¡eduç3o de 7 _(scte) ciras rìð Jornad¿ì de tr-¿balho,

ãevendo info'.n¿r, ao l-azer t¿l ãpção, se os môsmos serão cumpridoti no lníclo ou lro final (lo

Ðdotar o regttre de compensação, não podcra !e



cLÁUsULA VIGÉSIMA SÉTIMA - PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

os sindlcatos s¡gn.ttár¡os desta convcnção coletìva compromctenì-se ¡ csllflìulaf as cÍìPresas

a criarem condiç¡es parô contrirtõção de pessoas portadoras de necessidacjes especiais

cLÁUsULÂ VIGÉSIMA OITAVA - D¡REITOS DA MULHER

^s 
êmprcsas se contpromctetn ¿ ¿sscgLtrar tgualdâdû cle condiçõcs e oportuntcJades às

rrìullleres p¿r¿ concOrrer a qualquCr CArgo, ðtCndldOS os pré-requtsttos cla ftrrrção estabL'lccld¿

pela emPrcsa porventura cxrstcntes.

cLÁusuLA VIGÉS¡MA NQNA - cuRsos E ApRovEITAMENTO EM NovAs FUNçóES

As crnpresâs, quancio re¿liz¡rcm lnscr¡ç.ão de sculi lrabalhadores etll cursos dc

agcrfcrc;atrento prof¡ssron¿1, suportarão ¿s dcspesas de ôllmentaçõo c transPortc'
;;;g;ib Únlco, ocorrentlo necËssid¡<lc de ¿lter¿rçòùs, 5eJ¡ì dos equrpamcntos, lechamenlo dc

setoås ou inclusõo dc ccìuipamerìtos novos, enr que o prof¡ssional necossile treinaÍìento' ¡s
emprcsas <.iarão oportuni<.lade aos trabalhadores da área atinglda. P¿ra reaproveitamelìto cm

outros setores e, sc lor o caso, forttecetrdo cursoî de rcadaptação Pâra ðs novôs futrçõcs otL

c\¡s(cìo cle cursos min¡strados pclo SENAI ou órgão compctente'

cLÁusuLA TRrGÉ5rMA - REvrsrA Do TRABALHADoR

As emprcsas que adol-cirì sistema de revlst¿ do trôballì¿dor fic¿¡nì obrlgad¿ts ¿:

A - ¡4anter local adcquado p¿ra quc 05 trabalhadores Possalrì guardar r-eus pertences;

I - A revtsta scrá fe¡ta por pcssoâs qu¿lificadas/hab¡litadas Ó do mesmo sexo

revistädos.

qlle os

cLÁUsULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - GARANTTA DE EMPREGO A GESTANTE

Ëica veclacla a dispensa al-bltrária ori sem justâ c¿usa da gestante, dcsdÔ ô confirmação da

grâvrdez, até 5 (crnco) tnescs aPó5 o Parto.

g 1o - Ëm côsó de aborto rlevrdamcntc comprovado por ¡tcstädo tnécltc<r, :t gestanl.e gozará da

garÐnt¡â de emPrego <¡u salál'lo dc 30 (tr¡nta) dias
q 20 - As empresas assegurarão à geìtantc mudança de ft.rrrçõo, rietl prcìtrízo salarial e pelo

iempo necessár'io, ctescle que solic¡tado pelo rnérJico'

Qrcr-Áusura rRrcÉsrMA sEcuNDA - sERvrço MrL¡TAR

Serãogarant¡dosefnpregocsiìlárioaotraballì¿dorcmirl¿dedeprestaçãorloscrvlçoM¡litar
OUriqut,ir¡o, des¿le o alislamcnto até a datö da dispcrìsa do Sorvtço lvlilìtar e lìos 60 (sessenta)

clias após o dcsligamento quarrclo lrouvcr rncorporoção, scrn J:rejuízo do âviso próvio Previsto

6 1o - O ñìesmo sc aÞlicâ a quctì estlver servincio o Tlro de Cìucrra'

Ë;" õ ii"rr"iÀ.,1"i'.¿ po<]årá se. dcsped¡do Por JUstd causa, ou por m(rtuo àcordo errtre

Lraballrador e emprcgôdor, com a asslstôncia do slndi(;å¡to dos -l-rab¿lhadores, e nos casos de

contrÉito por prazo determlnà<jcr, Þem como lìos corìtratos de expcriôncra.
S 3; O p"iíodo de 60 (sessjnta) dias actn¿ cstabelecìclo rrão prlcierá ser utiltzado para a

ionccssão de férias, a que fizcr lus o trabalh¿dor'

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - GARANTIA AO TRABALHADOR AFASTADO PELA

rra CLT

PREVTDENCIA SOCIAL

^o 
trobalhador afast¿ì(lo Por rlìol'lvo de docnçå e quc recebü () bencfiCic¡

respcctrvo, serao I ar¿ntidos enrprcqo e s¿lárlo, Ð P¿lf[ir

p reviderrctário
p ig ual ao do

afastðmento, llmlt¿dos, porém, ao tÌìóxlmo de 90 (novetìta)



Ao tr¿balhador que com provada tne nte cstlver a, no máxrílìo, 24 (v¡ñLe e qLl¿rtro) rÌìeses dâ

¡quiriição do dire¡to dcl ôP.rserltadoria, ùrn seu prazo míntmo, dc ¡cordo com ¿l leglslação

vtgentc, e coutelÌ com, no mínimo, 7 (sete) arros de trabalho contír'ìuo na rTlcslna empre:ìa,

ficarfl assegurÐdos cmPrego e salário no período acimô mencionado'

g 1o - Par¿ fazorjus ao lreneficio prev¡sto no "caput" destð cláusula, o trdbalhâdor dlsPcns¿do

ãeverá info¡-nrar a empresa Ðntcs de receber as verb¿s rescis(lrlas'
E 20 - Côso o tr¿b¿lhador dependa de documentðção parô colnprovação do tcrrlpo cle scrviçtr

n¿ forma ac¡ma ¿just¿da, o mesmo tcrá 60 (sessentÉ:) cl¡as de 9rðzot a p¿rtir da notrftcação à

cmpresa, no caso de afrosent¿doria sirfìples, e de 90 (novelìta) dias tro caso de ¿Poscntâclorla

capùc¡al, 1:ara fazer a cor¡Provação.
q io - 'e_stão excl'ídos áesrr'gurant,a es c¿sos de clrspensa por just¿ì causa, pcdido de

clcrnlssão e acordo entrc as partes corn a assistência do Slndicato.
tì 40 - Ressalv¿d¿s as sttuações mals favorávciS _já exlstcntes, incluslve Plaño de

öomplcmcntação de Aposenladórl¿, üo trab.rllì¿dor já aposenta-do ou que ,venlra a se

aposentar/ corltando com 7 (sete) anos oLr m¿ls de servlços conlínuos prc5tados ¡.rrìellll¿
,tntpt"to,'scrá paga, por oèasiãô de seu dcsllgarn-ento deflnltivo e na oporl'unldade dâ

corresponclente reãcisão contfAtual, umA Indenizagão equivalcntè âo setl últ¡lÎo sal¿irro

nomln.ì1.

5 5o- A rcscisão contr¿tual segu¡rja de rcadm¡ssão no prälo dc até 6O (sesscnta) d¡¿s não será

ionsideracla para efeito dù descontlnuidacle do contrato de tr¡balho-

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - ENTREGA DE DOCUMENTOS

As o ìpresas nöo oxlgirão cafta dc referência dos calldldatos ¿t enlprego. Quando Soliclt.rdo POr

cscrit¡i, forrreccräo aos seus cnrpregados deslrgados, carta de reforêncla c documeiìtos quc

m¿ntiverem em sCUs arquivos, cOmprov¿ndo OS cursos COncluídoS pClo empr(¡gado durarlte

seu neríodo dc traballìo na emPresa.
CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA - GARANTIA DE EMPREGO AO PORTADOR DO VÍRUS

s 10 - Nos c¿sos dc iìctdente de trabalho, prcvalcccrá o PfazÔ prevlsto na Lci fìo tl.zr3/91 '
enquan to vì9ora r.
g jn - rua hÍpótose de recusa, pela empresa, da alta médica dada pola Prevldência Socral, a

Ë,npr"ao orcårá com o pa¡garnento dos cttas rìão pügos pela Previd,ênc¡a Sociâ1, contados cntre

o feenc¿nr¡nhañìcrìt() e a conltrmação da ðlt¿ Pelo órgão Prevrdenciário'
S 3r'- Dcntro do prazo ltmltadc, nesta garirntiô/ estes emprCgAdos não porlcråO ter seus

contratos de tr¿balho rcsclnd¡dos pelo emprcgador.
q 40 - Estão OXCIUídos dessa gôrant¡ã os contratOS de trabAlhO por temP() deLerlnlnado,

clispensa por Justd c¿lusa, pedido de damissão, aviso próvio e acordo Ôntrc as pãrtes'

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - GARANTIA DE EMPREGO AO TRABALHADOR EM

VIAS DE APOSENTAOORIA

HIV

Poderá scr conrpensado o trÐbalhô de dl¡s ú(eis llrtorca âdos com ferl¿clos e filìs de sel¡and de

tormã que os emPreg¿rcios telrh¡nr t¡tn descarr-';o pt-olorrg ado. A c õo poder¡ scf

Ao Lraballìador quc for Portador do vírus lllv será asset-¡urado emprego ou sôlár¡o'
g 1à ^ npa, con;tatado scr portador do vírus l'ilV, o trabalhador teré urn ¡rrazo dc 30 (trintir)

dtas para coñìulìlc¿r d cmPresa.
! z;' cås<, ha,¡a dcmlr,sãà sem justa causa, o I'rabalhador terá 08 (oito) clia:l no tnéxir'rto paru

åpiuronf* ao åmpregador relatórtos rnédicos r¡ue conìproverrì cle ser Por[ador do vír_Us fllV.
q 30 - o tetnpo cic aarat.ìt¡a scrá válrdo até o monrcn(o enr qlle o trÐbalhädof scjíl alastatlo r-ru

aposent¡do pclâ Prev¡dôncla socl¿ I

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉÍIMA - ACORDO DE COMPENSAçõES DE ''PONfES..

âcert¡da entre ¿ crlrf)res¿ c os traballìadores, d rretamente, Po âbsoluLË dos



q

h
g

c(rncordantes, ou seja, 50(%' (cinquenta Por ccnto) mais 01 (um), das áreas ondc estlver

previsl,a ¿ compensôção.

l0 - As horas cotnpensadas nos termos dosta Cláusula nunca poderäo ser consideradas conro

oras extr¿s.
20 - As enl presas cômurìicarõo ao Sindlcato dos Tl'ab¿ltt¡¡dores a rntençõo dù fâzer

compensação, ¡tìFormando os crltérios a serelr ¿dot¿tdos

cLÁUsuLA TRIGÉSIMA OITAVA
COM PENSAçÃO

FERIADOS NOS SÁBADOS EM REGIME DE

Quâr'ìdo o fcriaclo coitrcidir com sábado, â emprcsa que trabalh¿ sob rcq¡me dc t;ornpensaçao

de horôs rje trðbalho poderá, alterrìatlvamcnLe:

A - Reduzir ir Jorrìðd¡ cliária de trabdlho, subtraindo os minutos.rclstlvos à cornperrsação;

B - Pagar o eicederrte corìro horas cxtraordinárias nos tcrmos dest¿l convcnçôo;

Ç - In;lulr essâs hor¿s no s¡5tem¿ cte conrpcnsitção ¿nual de dlas d t-j l)ontes

510 - As etÌlÞrcsôs conrunicarão åos trab3llìadores na semana que antecede äo ferlðdo a

ãlternatlva que será adot¿ìda dcntre as trôs cstabelecid¿rsj nest¡ cláusul¿

! z. _ os ferl¿dos e d¡as dcvidamente aÞor.ìaclos que r-ecaírerì cie segunda a sext.ì-felr¿

åou"r¿o sÀr p¿gos na razõo dc horðs quc efettv¡mcñ(e seriam felt¿s caso houvosse exPcd¡elìte

ir"r.u ¿,a ciuanOo o ferl¿cjo c¿rir ",t diu út,lt, scröo colrìPensaclos os 4B (quórelìt¿ c olto)

clÁusuLA TRrGÉsrMA NoNA - cARTÃo DE PoNTo

os trabalhadores das enlÞres¡s ql'.le Pratic¿¡rÌì horário:; de ttrrno' cLlmprrlìdo o rntervalo de 30

(trinta) mlrìutos para as refeièí,er, d"u,clatt'"nt" reglstr¡dos pelo Minlrìtérlo do Trabal¡o' s¿lvo

:;;åì;å;; ;;ì; 'ru*r¿r"ü lii praticadas petas e_nìpresas, poderáo frcar ct¡spe^nsr¿os da

.nur.uCeo de c¿rtão <t" ponto',ios lrorárros clas rofctções, n¿l lorm¿ cla Portdrla no 1 095/2010'

E 1o- o ,lsteffìE (lC tnarc¡çao (le c¿rtöcs de porìtcl/ rnclusive lìor¿ls extras, será excrr:ido pclo

irJatt,a<tor, ficanrio proibiia a utllrzação <le pessoas designadas Pcla emprÓsa p¿r¿ cste fim

È Zu- frcu asscç¡u.arlo ao trobalhador o d¡re¡to dc conferôncla dos cârtões dc ponto scrÌìpre que

sc ¡ulgar n"."rrá.'o, dcsclo que fora do expedìcnte llorrnal de tratialho'

clÁusuLA QUADRAGÉsrMA - ToLERÂNcrA DE ATRAsos

os atraGos acumulados drtrilnte a semana, dcsde que não ultt-apassetn 15 (qurnze) rlìlntrtos,

não acôrretarõo dôscot.ìto do D5R correspondenl,e- Entrctarìto, sc a emPrcsa permitir a entr¿'da

i.,i lä= liÀ,t"r ¿c tole.¡n.ia, nao pocf ei¿ descorìtar o DSR, limit.rrìdo o dcsconto às Iror¿s não

mirìutos enì outros d i¿s

tra b¿lhad âs

ûìinu tos

cLÁusuLA QUADRAGÉsrMÂ PRrME¡RA - AusÊNcrAs REMUNERADaS

A fâlta dos tr¿Jbalhadores ao se'rv¡ço desde que clevrdômente atest¡dôs Por Conven to oll

resa olr na faltÐ de um desses, Polo o rqão Púb ico de Sa de, imlt.ârìdo-

(,

fi¿rá(lrafo tJnico. euondo o Slndlcäto dos frabalhadores est¡ver realizârrdo Assert¡bì€!ra conr os

;,:;rr;i;;i"-;-;<, -,irÌcio rla jornada de trabâlho, forâ das dePendôrìc¡as faÞrre, a 
-erÌìpres¿¡

descont¿ró todo o pcriodo ¿" potttix-cao lra Asselrbleiâ se ¿ mesma cxceder a 30 (trinta)

u
Servrço l'1 edico da emP
se â um total de 06 (sels) faltas ¿nuais, selrrPre que ficar comprovado tcrem ðs uuse ncrâs

relação com doença de filhos menores de 12 (doze) anos dc idade c quðndo 5e tratâr de fi hos

excepcìona¡s, dcsde quc co nìprovada as faltas do er¡Prega do, lirîltândo-se a 0B (olto) föltas

¡nuå is e scm limite rlc id ad e serão justi[rcðdas e remunerada:; pe o cmpreg Ddor. Em câso dç

6 (sels) e 08 (oito) änu¿is, Jr ode
internação, o lllritc de f¿ltas aclma, de 0

do pelo lV édico llo:;Pltalar12 (doz(r) f¿ltðs arìuals, desde quc atest¿

estendrdo ate



B - Fic¿ ûstabelec¡do quO, pOr oc¿siâo dc mãtrimônio, o tr¿b¿lhdclor terá dircil.o a 3 (três) dias

úters de gala, não podendo coincÍdir eSSe período com descansos senlan¿¡s rcl¡urìel'ados,

feriados o-u clias compensados, comprovando-se o d¡a do casal¡ento com a respectiva certldão'

IgLlalmentc o trabalh¿dor poderá deix¿r de cotnp¿fcccr ao serv¡ço, sern prcjtrízo do salárlo, até

í(t.êr) ¿¡o, co.sccut-rvos erìì caso de falecrmcnto clo cônju'e ou comPaiìlìelro (a), ôscendcntc

ou descendentÒ de 1o gr¿u, sogro o\l sogrd c lrmãos, cotnprovando-sc c(rm ¿ respcctiva

certldão de óbito.
C - À tr¿b¿lhaclora que ¿dotar ou obttver gLtarda ludici¿l para fins dc acjoção de criilnças, sera

concedrd.r Lrcenç.ì lvlatertridade, nos lermos d¿ CLT.

CLÁUsULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - EMPREGADO ÉSTUDANTE

Ao estudante, c¡ttando por ocäsião dc cxàrÌìes, vc5(ititrl¿lr, ENËM/ 5eró PermrLrdô s'¡írla até 4

fqr',iitoi'i,orot untna dã término ou seu ingresso até 4 (qu¿tro) horas após o irríclo do seu

ilr.¡rário'dc trabdlho, conformc o caso, sem o respectivo desconto, limlt¿ndo-se, porém, â 07

(sete) lrbcrôções poì-"no, clesde que scja erÌì esta bclecllre rìto de enslno oflclâl oLl ¡utor¡lado c

iecoiheciclo,-e avisado o e,r',p.egudo,- cónr 4(l (quarenta e otto) lìoras de antecedôncla.

5 1o - O estuclante rJeverá aprcsentâr dcclaração ¿sslnadâ, pclo rePresctìl'anle do

éstabcleclt¡elrto c1c cnsirto, comprovanclo seu compatecimento e rcalização da provâ, cxarneS

ã, no t,rpót"." de exames vcstlbulares, ËNEl'1, com o correspondente corlìprovantc de

Inscriç' o.
ç Zó i es elnpresðs que adotem trabalho em turrro cie rcvezatnenl.o tac¡llt¿rão íro etnpr{:qado

õrLu¿unié,'.on¿içõcs ie trorário, para inÍci¿r, prosseguir c cotrcluir os estudos, desde que hala

corìcordånc¡a dos delnals trabalhadores do setor.
t :o " <ls trabalhadores contelrPl¿dos col'n o bencficlo do [ 20 desta Cláusula, rrá.0 podcrão

fiostular pagamento de adiCrOrìal tìoturnO, caso o hOr¿!rlo FlxadO esteJ¿ l-Óra do pcriOCJo das 22h

ås 05h.

cLÁUSULA QUADRAGÉsIMA TERCEIRA - ALEITAMENTO

Nõs empresas quc não possuírcm creches, á trâb¿lhadorå podcrá fazer o aleltamento até 6

(scis) rneses de idade, setn qualquer pre¡r.iízo das ìroras <lespendìdas para cssâ r'ì€ccssld¿de,

i,.iiáa¡o u 3 (trôrì) iro.o. àiárias, árviâidi¡:;.em no rnínrnro do¡s períodos. O prazo <1e

alettatnetìto pode ser prorrogôdo por mais 3 (três) mcses, Por solicitaçào escrlt¿ do respect¡vo

,.,ì¿0,a" p"ãlåvã. est¿ ctáus,"ula tårn po. ol>¡etivo'a Proleç:io do ale¡ta'rìento da crlârrç4, não

podendo ser utili2ôrla para outrôs fln¿lid¡!d(js.

cLÁusuLA QuaDRAcÉsrMA QUARfa - FÉRrAs-çoNcEssÃo

^ 
emprcsa colnunicará ào trabalhador, com 30 (trinta) cllas dÓ ¿lntecedôÔ(Jal nrínirfìä, .) dÐta do

início do período de gozo de térlas lndiv¡ciual.

ç 10-
5emö
co

o ¡níc¡o dôs férras indivlclual ôu colctivõ devcra co r'ìcidir com o prilnerro dia ú(r da

na, e trão poderão coincid¡r com os desca sos semâlìa¡s rcm\ttrerado:;, terl¿do ou d¡as

ñl)ensados, ressalvadôs as emProsas quc adotem o s¡stema de escaìonalnerìto cje fenas, otl

quc aS férlas scl am de 30 (trinta) dias e concedldas no I o (prime lro) dio d o ffìes

Quand o o penodo de g ozo de féri3s coinc¡drr Parc ial ou totdlrÌìer'ìte com período dcoq2 o

reüj usl,ô lne nto s¡!lârla , a rcrnutreração dos dias de fc nas a trrroidos Þelo rtaiustc tcrá por bâse

de pag¿mcnto o salário já re¿luslado

F "¡o- Frc¿, Facultado ào trDbôllìador nubente, câso a data do casðmelìto ljÔlncld ¡ì cotìì rtìtcro ou

[crmt rìo do qolo de scu período dc féflas, acrescer às referidas lér¡as o bencfícto de g¿¡la dc 3

(três) d ias úle¡s, cstôbe
Colotivâ-

ecrdô rra cláusula 414 "Ause nc¡âs Remun 9tð Convcnçâo



CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - LICENçAS REMTJNERADAS E ABONO DE FERIAS

A êmprosa que conceder licenças r0rnurìetadas em período superior a 30 (trintâ) dias ficará

obngada ao pagamonto da parcela relatlva a 1/3 (um terço) do ôbono de férlas, om

conformtdade com os prece¡tos consttttic¡ona¡s.

clÁusuLA euADRAGÉsrMA sExTA - LocAL PARA REFErçÃo

As omprcsrts, <iesde que não terìlìam política própria dc alinrentação ou conc<lssão de
beneficlos, tals corì1o tlcket allnìentaçõo ou convônlo co¡"n restaurante; bem corrro rrão
nìant,enlìam refeitório ou local adequacio pôrô rcfelções ¡ra forma da l-ei, obr¡gârlì-se a possuir
locôl âproprlado para ¿s refeiçöes dc scus trabalhadores, mante do aquecedor dc mirrrnltâî.

CLAU.SULA QUADRAGESIf{A SETIMA .
HIGIÊNICAS

PLANTAO ATIEULATORIAL E N ÊCESSIDADES

As crnprcs¿¡s que trabaltìarem no período noLurno coloc¡rõo à <lisposiçõo dos tröballìadores
mCtOS pArA At,endimento em situaçõCS erlìergenct¿is dc dOetìçA e ¿cÍdcntc dO tràbÐlho,
devendo divulgar ¡ntern¿mcntc os recursos e lralrclrð dc utili2¿i-los.

parógr-afo ÚnicO. NaS eml)resas que ut¡l¡zarcm rìãO de ol¡r¿ fcmirìirìa, AS errfermarrAs OU caixas

de piimeiros socorro$ deverão conter absorverìl-es lì¡giênicos pära ocorrôncias cfìergenciais.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA. UNIFORMES E EQUIPAMENTOS OE PROTEçAO

A crfìprcsa fornecerá gratult¿mentc i¡o trabalh¿doÌ uniformc e oLitr¿s pcçôs de vestilnon[as
[uncionais, bcrlì coÌìo Equ¡pamento de Proteção Ilrdivldual (EPI), quando por elas ex¡g¡d¿s na

Þrestûção dos servtços ou quando ô Lcl afì5lm o ex¡9ir.

q 1') - A crnprcsð obrigà-se ¿ ¡nfornìar a0 trabalh¿dor, na suír êrjttrlssõo, os rrscos profissionâ¡s
(ìue possam se orlg¡nÐr nos locais de trôb¿llìo, os mc¡os para Prevcnir c lirììrtar t¿is riscos, e as

l¡edid¿s adotadas pCli¡ CrYrf)res;a, ¡tìclusivc Sobre â utlllzação de Equlp¿mentos rJe Proteçõo
Ind¡vrduÐis.
6 20 - Scmprc (lue lìouver queixðs rclôcto¡radas à Sogurança e Modiclna do -rrabitlho, o

É¡ndicatos dos Tr¡¡bath¿dores f¡rá a devtdà cornunicação âo SINGRAFS - S¡ndlcato dås
Indústrias Gráttcas do ABCDRI4P, RGs, que, por suA ve¿, trotrficará ¿r dlreçõo d¿l ompresa
solici[ando pràzo para a solução (lo Problelra

cLÁusuLA euADRAcÉsrMA NoNA - ATESTADo MÉDrco E oDoNToLóGrco

SCräO reCOnhectdos os ôtestadOS médlcos C OdOntoló9icos pA5Sados Por läcultatlvos do

Sindicato dos Tr¿ballìadores, desde quc morìtenham convônio cot¡ clílrlcas partrculàres e quc a
empresa por stJa veZ, não m¿ntenhir COrìvêlllo P¿rir Atendllììento rT\ódlCO, ou nåo pOSSUa

depârt¿ rnen to módico próy:rio.

E 10- No caso de atestados módicos passados por töcultatrvos do S¡rìdlc¿to clos-l-raballradore:;,
ãu po|- meios de clínicas convenrad¿s com o slnrlicato profisslonal, os atcstarros ¡ndcpcrìdërÌì do

aborro do rnédrco da erYìpres¿.
g 2ù- Ënr sc (rôtândo d; atcstado odontológ¡co sornerìtc serão accltos o$ de ¡tcndirrìerìto de

rgcncrô e ciru rg l¿s.
äo- Fici, ext¡r"1to que a em¡ssão de atestacios dc favor torn¿rá csta Cláusul¡ inválid¿ e scr.i

ft,

U

$
cxcluírl;¡ rios futuros acordos

clÁusuLA QUINQUAGÉSIMA - CAMPANHAS DE PREVENçAO A SAUDE

A enìÞresas se Òbrlganì ð prorlìover, enl corìjtlr'ìto com o SINGRAÉS 5¡ndrc¿to ddr Ir'ìd LI str¡¿¡$

Gráflca e o SindlcirtÒ rlos Trabalhatlt¡res c<rlrrPanhas prevcntivas e cd uc¿¡tlvâs rcforcntes ¡os

sequintes t(¡rrliJs: "cônccr de Mam¿"; " Próst¿t¿ "; "Alcoo tstTì0; Erìl-orPcccnl es";



"Dcnguc"; "Hiperterìsão"; "ljepatite"; e "Dritbotcs"; que àtenderño aos trabálh¿rdores e seus
fa m iliâ rcs.

cLÁusULA QuINQUAGÉSIMA PRIMEIRA - GARANTIAS SINDICAIS

1- 0 irigen te Sindical
o tr¿b.ìlhðdor elolto pilriì a dlreção slndical, no exercício dù sua lulìção, desejandô ûìôrìter
contôto com a empresa de suâ base terrltorial, scrá atcndido pelo rePresent¿nte qu¿ ô
empresa designar, dcsde quc com rcunião prevlamente acertad¿, podendo ó drrgerìte sindlc.ll
fazer-se acompanhôr do um ðsscsgor.

II Rep resent¿çõo Sind ical
t-lca ôssegurado o af.f5tamento dos componcntcs da Direl"or¡â Executiva c ConsclhÒ l-iscal, ber-Yì

rcrrìó de seu$ /epreserltÐntes suÞler'ìtcs, scm prejr,rízo dô remuner¿çõo global respectiva, p¿ra

a realizaçõo do suôs âl,ivlclitdes sirìdlcals, desde que por sol¡c¡tação do Sindicato dos
l'rabalhädorcs coÍì ântecedêlìcia de 48 horas.

Nô apllcação da presente Çláusula serõo obsorvådos os sequllìles cl'itél'ios;

g lo - empresarì com até 1oo trab.rlhadorÒs: I ((lrï) dlrlgente, ltbcraçuo rlc 2 (tlois) dias por
me5;
fi 20 Em todos os casos, o limite ¿¡nual de liberÐção ó dc 18 (de¿o¡to) dias por ano

III - Sindicaliz¿rçào
Com o oþjetrvo Cle lrìcrementar a slnd¡caltz¿çào dÒs t,raþâllìadores, as ernpresas t:oloc.rråo à

clrsposição do Srndrcato dos Traballr¿dores, uma vez por alìo, local para cste r¡lì.
O periodo será convencionaclo de comunr acordo pclas partes e a atividadc scrá c,lesenvolvida
no rccinto da cmprcaû, forö do ambletìte de produçåo, nos ¡leríodos de descanso <la .¡ornada
d iária dc trâ bä lhô.

lV - Eleições S rìd rca rs

Por oc¿s¡õo da realização dc clciçiics ôo 5¡ndrcato dos Trabalha<jores, as etnprcsas fac¡lltarõo a

coleta dc votos dos ¿issociados enì sua pl¿rìta fabril, Jrermltlrrdo ¿ rnstôlôçáo dðs ffìesðs
coletor¿s em local ìrìdrcado pela enìpresa, sempre objettvando facllitar a votação, sendo
f¿cr-lltada ð mcsma a pôrollsação ou não da produção. Caþerá ao S¡ndicato dos Traballradorcs
comunicar aS cmpreSAS envqlvidðS tìo processo, pOr melO de ofícto, a realrZAção dðs clciçöCs,
com 24 (v¡nto c qUatro) horàs de alrtecedência.

CLAUSULA QUINQUAGESIMA sEGUNDA
ASSISTENCIAL E CONFEDERATIVA

CONTRIBUIçõES PATRONAIS:

A- CONrRIBUIçÃO ASSISTTNCTAL: O p¿¡g¿¡ñìento d¿ Contribuiçào 5ërá terto cm clua$ ve¿es, de
acordo com o núnrcro dc funclonárlos empregados crn fcvereiro de 2022 (verìcllìrelìto em 1l
de âblll 2022) e em agosto (le ZOzz (venc¡mento em 28 de sctcmbro óe 2Q22) '

E¡4PRESAS

NO FUNCIONARIOS NAO ASSOCIADAS
ASSOCIADAS

5O%) DESCONTO

De Q{¿eIo) a z. (dois.)._____ R$ 76, 00 R$ 38,oo
R{; 65,00. D9 (trâF).?_.1_.lGhS9).

AciÍìa de 6 (se¡s)

B- CON'I'RIBUIçAO CONF
lC)-314,18, devcrão recc)
cotÌì o Art. Bo, inc¡$ô IV
2Õ2?

, ,, .._ R$ l3o/_oo

R$ 102,00 por luncionárlo R$; 51,O0 por fu ncio rìá rlo

EDERAì'lVA: 
^s 

etnprcs¡¡s, r.uj r, c.ìpital soci¿¡l fr.¡ r 19u¿l ou tnfer¡or a R$

llìer ¿ Contnbuição CorìFedcrat¡vô rìo vÐlor dc Rg 130,51, clc ôcordo

, d¿ CE. O rccolhlnìetìto cjevr:r¿! ser feito att! o d¡¿ z8 dc jânelro dc

Todos os vJlorc$ e l-abela p¿ra cálc(rlo vlrão ¿coÍìPanlìâdos do

"':::-

b-ølé!o.-



II ' ET.4 PRESAS ASSOCIADAS

A - CONTRIBUiÇAO ASSISTENÇIAL
total ¿ ser recolhido;

Ascocradas ao SINGRAFS terão desconto de 50% sobrc o

B - cQNTRIBUIçAo coNÉÊDËRA'ì'IVA: Assoclâdas ao SINGRAFS torão desc()rìto de 3o'%, do
valor total a ser recollìrdo

Scrn a quitação das CONTRIBUIçöES não se obtém a DECL/\RAçÃO DE REGUL RID^DE
SINDICAt,,, documento ex¡g¡do pela Legtslação em vtgor para prétlca (ic ¡rìúûìeros eventos
cnìprcsariaìs. o n¿iù Þrqûmcnto é passível de coþrança judicial.

lsará9rafo Único. O rccolhimcnto das ConIriburções (Asslstencial Patronal e Corìfederatlv¿)
clctriddo fora rlos prazos dctÒrnìinödotì rìestêi cláusula acrescentará multa rje l0o/o (dez por
cerìto) soDre o valor atu(ìli7ôdo nos pr¡trelros 30 (trinta) dias, e de 2oh (dois Por cento) a câdô
mirs 1ìr,bscclúcn[e (le atraso, âlér'n de juros de nrora de 1olo (urn lr'ìtelro por cento) ao môs,
suJe¡tôndo/ ¿rinclô, a enìpresa tnad ìplente ù cabívcl ação ludlcial de cunìprÍmcnto c/ou
execul,tvô de cobrança lro lóruln comPetente.

CLAUSULA QUINQUAGESIMA TERCEIRA
SINDICAL PARA GARANTIA COLETIVA
f RABALHADORÊS OA CATEGORIA

- COTA SOLIDARIA DE SOEREV¡VENCIA
DE DIREITOS E EENEFÍCIOS PARA TODOS

TorJas âs emprerì;rs gráfic;ls, benr como aquelas quc cxL'cutarÌì at¡v¡dades típrcas da ¡r'ìciústrla
gráf¡ca, conlorme descntas na Cláusul¿ 2¿, - Abrangônc¡a -, e que tenh¡m cm seu quadro
funcronal empregados regidos por esta Convcnçrìo Col('t¡va de Traballro, obr¡g atoriâ men te

dùverão proceder ao desconto enr folh¿ dc pðgamento de todos os scus turncionários,
ôssociôdos ou não clô entrdade laboral, a título dc Cotâ 5ol¡dória ¿o SINDICATO Dos
TRABAI,HADORFS DA IND(,JSTRIA GRÁFICA, DA COMUNICAçÃO CNÁTICN Ë DOS SERVIÇOs
GRÁFICOS DE sANTos, sÃo VICENTE E REGIÃo, dô seguinte forma:

T - Q valor será de U'% (o¡to por cento) do v¿rlor cla folha de pagamerìl'o Þruto, d¡vld¡cjo om
du¿s parcelas:
A - 4vo (qualro por cerìto) sobre o v¿lor bruto da folha de pagalnento do mês novembro/2021,
¿ ser recollì¡do ¿os cofrcs do SllG Santos e Regtão äté Io/12/),O?t;
I - 4olo (quatro por cerìto) sobre o valor btuto da folha dê f)ägâmento do môs julho/2022, a

ser recollì¡(io ôos cofres do STIG S¿ntos e Rcqião até 1,0loal2ozz.

O Stnd¡cato dos Trabalh¿dorcs ficará rcsponsável por justi[ic¿]r aos órgãos oficiais o destlno
dessa verba se por eles questionados, conforme seu estatuto.
È Io - O rùcolhlmento dos valores su pra mcncionôdo.ì será efetuado rtlediante gutas próprias
[orrìocr(ias pelo Srndrcato dos Trab¿lh¿dorcs.
ç 2o - por oca-slão rlo recolh¡Ììrento dos vi)lores referidos nesta Cláusula, ¿s empresas devet'n
entregàr ao 5 ìdtc.rto dos I'rabalha<lOres ulìa cópia dO vôlOr que recolhcu ilOS cofres da
Éñl ldâde.
q io - O não curñpriment-o da referid¡ CIáusula fror p¿rte do cmPreqador ac¿rretará rnulta de

t0% (dez por cento) do võlor devido, bern como as devidas correções na forñâ dâ Le¡'

S 40 - A presentc CÍírusula fol llnnàda em comutfr acordo entre ds pðrtes, o Slndlcato P¿¡tron¿l

e o sindicato cio:: Tr;¡ballradores, ficando assegurado às cmpresas o prazo rnáxilrìo dc
tolcråncia de 05 (c¡nco) dias corridos Pala Pagômcnto após a datä prevlsta Pôr¡¡ o

rocolhìûìerìto, serì incidôncia de rnulta.

cLÁusULA QUINQUAGÉSIMA QUARTA - CONTRIBUIçõES ASSOC¡E-rIVAS MENSAIS

As cmprosi.ìs (levcrão efetuar o dcscorrto d¿s mcrlsa id¿ides em fo hâ de pða arne rì to dos

trö ba hâclores assocrados e rcpa:;sá-lo ao Slndicôto rjos Traba hadores até o Zo (¡ìegurìdo) dia
út¡l subscquerìté à data do Pagarncrìl-o salarlal, sob pènâ de m LrltE de loryo (1ez por cento) do

montañte rìão lecolhido Por m ès de atraso, al ¿) correçdo molìe

il

ou outro índice quc vler ã substitll ô
rnd él Yðrr¿çöo d¿¡ UFIR



q 1o - A relação clos tl'abalh¿dorés ativos o demtt¡dos, associ¿dos à Erìl.idadc Srndical, deve sel'
remetida mensal è obrlgal.ôrla tnonte ao Sincjicato Laboról corn dcnìor'ìstração cjo respectivo
desconto.
ç Zo - A enttdacle dos tr¿b¿lh¿dores bcrìcficiárta deverá rrrdrcar, por oscrrto, o loc(ll e ¿ forma
de recollì lnìen to.
b 3Q - QuDndo solicitódo por clìcri[o, a errpÌesa fornecer'á ¿o Slndicato dos Trabalhadores, no
prazu r'rráxìrìo de 20 (vlrìte) dras úteis, infonìrações sobre o n\irnero de enrpregados
ëxlstentes, admitldos o dcmltldos no últrmo semestre, especificando os setoros c as funções,
rìo estallelec¡mento da base terr¡torial.

cLÁUsULA QUINQUAGÉSIMA QUINTA - QUADROS DE AVISOS

^s 
è¡npresas peínrtrrão, desde que solicitada pclo S¡ndrcâto dos Trabalhadorcs acordânte, a

rutilizaçõo do Quðdro3 dc Avlsos cfl locâl visível p¿r¿ alixação rJe oticlo de ¡tìteresse da
categon¿ profissional abranç¡ida, dosdc que tais av¡sos estej¿m ass¡näclos pelo Presidentc do
S¡nd ¡c¿to.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEXTA
REVOGAçAO

PRORROGAçAO, REVISAO, DENUNCIA OU

o processo dc prorrogação, rcvisao, deôúnc¡a ou revogaçõo, totol ou ptrrcr;rl, cjer't¿ Convcnção
Coletivu fic¡ré subordini¡rlo aos prcccrtos dù arttgo 615 da CLI-.

cLÁusuLA eurNeuAGÉsrMA sÉTrMA - FoRMULÁRros PARA PREvTDÊNcrA

As ùmprcsôs dcvor¿ío preencher, por cotnpleto, os formulários exrgidos pela Previdôrìc¡a Soclal
para concessõo dos bencfícios, a sabcr: Aposentadort¿, Auxílio Doonça, Acldetìte do'l'raDôlho,
Auxílio Nôtalidadc, Abono cjc Pcrmanênc¡a; etìtreg¿ndo-os ao ¡nteressado no prazo dc 7 (sÊte)
diis útcis. E¡ì caso dc ôc¡ciente do trab¿lho, o proccdirf]cnlo 5erá colrformc ä lcgl:ìlação
cspccí[icrt.

Parágrafo Único, O Þrazo p¡rð prccnch irTìcnl,o do tonÌìuláno denomin¿rdo "Attvtdades Penosas e

Ins¿lubres p¿fa Aposcnt.ldoriö Fs^peclal" (laudo Dss-8030) e PPP (PerF¡l frrofi:ìsiográflco
Prcv¡dcnciár¡o) r¡crá cic 15 (r¡rrinze) dt¿15 corrldos.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA OITAVA - COÈIPROVANTE PARA A APOSENTADORIA

Quando da solicitaçáO pOr escrito do tr-abalhador, A empres¿ devcrá fornCCer, por ocasiäo da
rcscts¡ro contfôtuat OU no prazo móximo dC 30 (trlntâ) dl¿s d¿ dótô dó respectlvo lCrñrO de

Rcscisåo, cópra <JevrcJarnerìte autentic¿rla dâ folha do livro ou fichit dc Regrsiro de Ëmprcgados
para conìJ)rovação de tempo dc scrviço para aposeÌìtÐdoriü, bcrYr collo o formulário do Perfrl

Profrssrogrófico nos tarmo:i rra Ç1.T.

cLÁusuLA eurNeuAcÉsrMA NoNA - cARANTTAS

FiCAr¡ g¿¡rAnttdâS aos tr¡b¡lhâdÒres ð5 condiçoeS rnôiS làvorávúis já Pr¿t¡c¿das pelAS

cmpresas, com relaçäo a qualquer cláusul¿ dcatir Convenção Coletiv¿ tlc Tràllalho.

cLÁUsULA SEXAGÉSIMA - COMPETÊNCIA

A Just.içíJ rlo Traballìo será corrt¡:Ctertte parð dirirnir quârsquer divergêr'ìclas na aplrCação d.rs

rìorfÌìa5 cJa presentc convenção coletlv¿ dÒ l'rill)àlIìo.

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA ÞRIMEIRA - PROÍOCOLO DE INTENçÃO

^s 
p¿rtes sc 4Òrnprot¡etetl a obs<:rvar os dtspo$¡llivos or¿ co nvcnclon a d os.-bus(and o scnrpre

Parð os probleln¿s cvcrìtuàlnìenlc su

(,

por rrreio do dialogo, a:;olttç F' o



clÁUsuLA SEXAGÉSIMA SEGUNDA _ DIREITO DE OPOSIçÃO

P¿r¿ os trab¿lhadores at:rangrdos pela base territorial do SINDICATQ DoS.TRAÛLIIADO RES DA

INDÚSTRIA GRÁFICA,-DA COI'4UNICAÇÃO GRÁFICA E DOS SERVIçOS GRAFICOS DE SAN].OS,
SAO VICENTE Ë RËGIAO, scré cnr conlormidâde corn o estallelecido cm Asscmblcia rcali¿ada
na ciat¿ dc 07/I0|Z02I, ou scja, súrá no dia 13/10/2021 .rté o di¿ 26/I0/¿O21.0 trabôlh.rdor
dovcrá comparccor possoalnì<:ntù à sccle clo Sindicato dos Tr.¡balhado|es, cjas 13h às 16h, com
o documento assin.rdo, com firm¿ reconhccida dc solicitôçãó <le excltlsão d¿ referld¿
Con tribu ição.

CLAUSULA SEXAGESIMA TERCEIRA _ EXTENSAO

A f)rcsentc C()rìvençâo Coleliva de Trâbâllìo estende-se as scgurntcs cidarles: Bertioç,¿,
Cubatão, Guar(rjá, Itanhaérn, lÝor'ìq;¡quá, Peruíbe, Pr¿i¿ Gr¿ndc, Ssntos c São Vrcente.

CLAUSULA SEXAGESIMA QUARTA - MULTA

Mult¿ de 2ool, (vrnte por cento) do piso salarlal vlgente r'ìa dat¿ d¡ resPccl.ivi, violâção, Por
¡nfraçõo cm caso dc dcscumprlmcnto pel¿¡s pårtes das cláusr.¡las contidà5 r'ì¿t rtortÌta colet¡va,
rovertêndo-se cm bcnef'ícro da parte preludic¿d¿, Frc¿ndô ùxcluída desta cláusula as que Já
pÖs$uä m corn lnação especiflc¿.

Parágråfo tl¡ìrco. A pàrte ÞrejUd¡c¿da dcvcrá notiflcôr â outrð Por
¡rregulandade no pr¿ìzo de 30 (tnnt¿) di.rs, a rnulta não será ¡nrPost¿.

Santo André, 20 de oulubro de 2ozI

escrito. :ìe sanad¿ ¿

Por estarem lustas e acertÐdÐs, e para que produ¿a os seus eFe¡tos jurídicos ù lcgais, assinam
âs partes convenerìtes .r presente coNvÊNçÃo coLETIVA DE TR/\BALljo, cm 2 (drLas) vias,
com prorìetendo-se, cor'ìsoante drspõe o ¿rtÍgo 614 (la CLT, ¿ le.ll¡zðr o r(:9l5t,lo )ullto ao

sistema Mcdiaclor, conformo sôlrcit¿rção dâ Secretarta de Rt'laçires r,lo Trab¿lho (SRT) do
M inistório da Ëcon<.¡mia.

(
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Trabalhedores da lndústr¡a
Gráfica, da Comunicaçäo Gráfica

c dos Serviçös Gráficos de Santos,
Säo Vicente e Regiào

Gráficas cle Sanlo Andró, Sáo Bernardo, Sã<r

Ceetâno do Sul, Diacloma, Mauá,
Ribeiräo Prres, Rlo Grande da Serra,

Santos, Guerujá, Cubatáo, Sáo Vrcente,
Ëlerlioga, Praia Grande, Mongaguà,

Itanhaém e Peruibe

,, SUELI REIS DA SILVA
CPF/MF no 097 895 308-89

.--NEL VIDO
../' ..--ePFlMF n" 29 113 148-91

Presidente do Sindrcato dos Presìdente Si icato das lndústnas

ft, /-r ì

\ \/ \\
\'r \n ' '. l- \¿ ) { (-Lr'

Telnìa R\dr¡gucs cia Silva
Acjvooadå do Sindicato dos Trabalhadorés
da Indústr¡e Gráfica, da Conrunicaçáo
Gráfrca o dos Serviços Gráflcos cle Santos.
Säo Vicentc e Regiåo.
oAÊ/sP 121 .483

(

eìnaldo Fi cchia ìlho
Advogado o S¡ndi âto das lndustrias
GTáfiCAS CJE AECDMRPRGS. SANIOS,

Guarujá, Cubatäo, Säo Vicerìte, Belloga
Praia Grande, Mongaguá, ltanhaém (:

Peru¡be.
oA8/SP 111.266


