SiNiCESP
Sindicato da Industria da Construc;ao Pesada
do Estado de Sao Paulo

CONVENCAO COLETIV A DE TRABALHO
1°. DE MAIO DE 2.017 a 30 DE ABRIL DE 2.018
Pelo presente instrumento, de um lado, SINDICATO
DA INDUSTRIA DA
CONSTRUCAO PESADA DO ESTADO DE SAO PAULO - SINICESP, e de outr~
lado, SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DA CONSTRUCAO
PESADA - INFRAESTRUTURA
E AFINS DO ESTADO DE SAO PAULO
(ENTIDADE
SINDICAL
DE PRIMEIRO
GRAU E REPRESENTATIVA
DA
CATEGORIA PROFISSIONAL Trabalhadores, empregados, trabalhadores avulsos,
terceirizados e quarteirizados, prestadores de servigos, ainda que constitufdos em
forma de cooperativas e de servigos temporarios, do setor da industria da
construgao: de estradas, rodovias pavimentagao, obras de terraplenagem em geral
(Barragens, Aeroportos, Canais), inclusive 0 aluguel, com operador, de maquinas e
equipamentos, Engenharia Consultiva; Trabalhadores de empresas que mediante
concessao atuam na exploragao, conservagao, ampliagao e demais servigos
atribufdos as estradas de rodagem, obras de pavimentagao de asfalto (pavimento
flexfvel e rigido, usina de asfalto e de concreto asfaltico) e construgao de pragas de
pedagios; construgao,
recuperagao,
reforgo, melhoramentos,
manutengao e
conservagao: de estradas, auto-estradas, rodovias e outras vias nao urbanas para
passagem de vefculos, inclusive a pavimentagao e nivelamento delas, pontes, portos
e marinas, inclusive obras portuarias, marftimas e fluviais (instalagoes portuarias,
construgao de eclusas e canais de navegagao, enrocamentos, obras de dragagem,
aterro hidraulico, barragens, represas e diques, exceto para energia eletrica),
barragens, estruturas tirantes, hidroeletricas, termoeletricas, nucleares, e61icas
(construgao de usinas, estagoes e subestagoes), ferrovias (vias ferreas de superffcie
ou subterraneas, inclusive para metropolitanos- preparagao do leito, colocagao dos
trilhos, eletrificagao e etc), tUneis, eclusas, dragagens, aeroportos, inclusive suas
pistas e nivelamento, canais (obras de irrigagao), transportes metroviarios, dutos
para telefonia e eletricidade, inclusive construgao e manutengao de represas,
estagoes e redes (obras para geragao e distribuigao de telecomunicagoes e energia
eletrica), inclusive servigo de eletrificagao rural, obras de saneamento: construgao e
manutengao de redes de coleta de esgoto (oleodutos, gasodutos, minerodutos),
inclusive interceptores e de estagoes de tratamento e bombeamento de esgoto e
construgao e manutengao de redes de abastecimento de agua tratada (reservat6rios
de distribuigao, estagoes elevat6rias de bombeamento, linhas principais de adugao
de longa e media distancia e redes de distribuigao de agua), galerias pluviais,
instalagao de barreiras act.Jsticas, sinalizagao com pintura em rodovias e aeroportos,
instalagao de placas de sinalizagao de trafego e semelhantes, construgao de
emissarios submarinos e instalagoes de cabos submarin~s,
montagem de
instalagoes industriais e de estruturas metalicas, obras de montagens de instalagoes
industriais (tubulagoes, redes de facilidades: refinarias, plantas de industrias
qufmicas, servigos de soldagem de estruturas metalicas, montagem de estruturas
metalicas e permanentes), construgao de instalagoes esportivas e recreativas (pistas
de competigao quadras esportivas, piscinas olfmpicas e etc), obras de contengao,
\\\
construgao de cortinas de protegao de encostas e muros de arrimos, demoligao e
preparagao de canteiros de obras, conjunto de operagoes de escavag8o, tra~e,
_
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deposito e compactac;ao de terras, necessaria a realizayao de obra, drenagens do
solo destinado a construc;ao, rebaixamento de lenc;ois freaticos, instalac;oes elE§tricas,
instalac;oes, alterac;ao, manutenc;ao e reparo de sistema de prevenc;ao contra
incendio, montagem e instalac;ao de sistemas e equipamentos de iluminac;ao e
sinalizac;ao em vias publicas, rodovias, ferrovias, portos e aeroportos, perfurac;ao e
construyao de poc;os de agua, revestimento de tubulac;oes, obras de acabamento e
de fundac;oes, trabalhos de superffcie, urbanizayao e pavimentac;ao em vias
urbanas, ruas, prac;as, calc;adas e locais para estacionamentos
de vefculos,
sinalizac;ao com pintura em vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de
vefculos, construc;ao de obras-de-arte especiais e construc;ao e recuperac;ao de
viadutos, elevados e passarelas), por seus respectivos representantes e/ou
procuradores,
abaixo-assinados,
na forma do Artigo 611 e seguintes da
Consolidac;ao das Leis do Trabalho, firmam a presente CONVENCAo COLETIVA
DE TRABALHO, para estabelecer 0 seguinte:

CLAuSULA

1a - VIGENCIA E DATA-BASE

As partes fixam a vigencia da presente Convenc;ao Coletiva de Trabalho no perfodo
de 1° de maio de 2017 a 30 de abril de 2018 e a data-base da categoria em 1° de
maio.
CLAuSULA

2a. - ABRANGENCIA

A presente convenc;ao abrange todos os empregados
profissional representada pelo Sindicato.

integrantes

da categoria

SA LARIOS. REAJUSTES E PAGAMENTO
PISO SA LA RIAL
CLAuSULA

3a - SALARIO NORMATIVO

Fica estabelecido 0 seguinte
categorias profissionais:

salario

normativo

para todos os integrantes

das

R$ 1.601,60 (um mil, seiscentos e um reais e sessenta centavos) por mes, ou R$
7,28 (sete reais e vinte e oito centavos) por hora.
PARAGRAFO UNICO: 0 salario normativo fixado nesta clausula nao
aprendizes, na forma da lei.
REAJUSTES/CORRECOES
CLAuSULA

e aplicavel

aos

SALARIAIS

4a - CORRECAO SALARIAL

A partir de 1° de maio de 2017, os salarios dos empregados abrangidos pela
presente Convenc;ao Coletiva de Trabalho, praticados em 1° de maio de 2016, ~ao
reajustados da seguinte forma:
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A) Sobre os salarios, ou faixa salarial, compreendidos ate R$ 8.000,00 (oito mil
reais), aplicar-se-a um reajuste de 3,99% (tres inteiros e noventa e nove
centesimos por cento).
B) A faixa salarial que exceder a R$ 8.000,00 (oito mil reais) podera ser
complementada livremente pela empresa de acordo com a sua polftica
salarial.
PARAGRAFO
UNICO: Por intermedio da concessao do reajuste previsto nas
alfneas A e B desta clausula, consequencia da livre negociagao para recomposigao
salarial do perfodo compreendido entre 1° de maio de 2016 a 30 de abril de 2017,
encontra-se cumprida a legisla9ao salarial vigente, notadamente a Lei nO8.880/94.

PAGAMENTO DE SALARIO - FORMAS E PRAZOS,
CLAuSULA 5a.

-

PAGAMENTO COM CHEQUE

Quando 0 pagamento for efetuado mediante cheque ou deposito bancario, com
exclusao do cheque ou cartao salario, as empresas estabelecerao condigoes para
que 0 empregado possa descontar 0 cheque no mesmo dia em que for efetuado 0
pagamento, sem que seja prejudicado 0 seu horario de refei9ao e descanso.
CLAuSULA 6a.

-

ADIANTAMENTO

DE SALARIO (VALE)

As empresas fornecerao a seus empregados um adiantamento salarial (vale) de no
minimo 40% (quarenta por cento) do salario nominal do mes, ressalvadas as
condigoes mais favoraveis, excetuando-se os que recebem por semana. 0 referido
adiantamento devera ser pago entre 0 15° (decimo-quinto) e 0 20° (vigesimo) dia do
meso
PARAGRAFO PRIMEIRO: 0 adiantamento devera ser pago com 0 salario vigente no
proprio mes, desde que as eventuais corre90es sejam conhecidas com, no minimo,
5 (cinco) dias de antecedencia da data do seu pagamento.
PARAGRAFO SEGUNDO: Ficam excluidas desta clausula as empresas que
paguem os salarios dos seus empregados ate 0 1° (primeiro) dia util bancario do
mes subsequente ao da competencia ou que venham a celebrar acordo coletivo de
trabalho diretamente com 0 sindicato laboral.

OUTRAS NORMAS REFERENTES A SALARIOS, REAJUSTES,.PAGAMENTOS
CRITERIOS PARA CALCULO
CLAuSULA 7a

-

E

COMPENSAC;OES

Do reajuste concedido na clausula 4a serao compensadas as antecipagoes
espontaneas, legais e compulsorias, concedidas a partir de 1° de maio de 2016,
exceto as que tenham decorrido de promogoes, transferencias, equiparagoes,
implemento de idade, termino de aprendizagem e aumento real, nos termos da
Instru9ao Normativa nO01 do E. Tribunal Superior do Trabalho.
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CLAuSULA

sa - SALARIO

ADMISSAO

A. Sera garantido ao empregado admitido para a mesma fun9ao de outro, cujo
contrato de trabalho tenha sido rescindido sob qualquer condi9ao, 0 mesmo salario
do substitufdo, sem considerar vantagens pessoais.
B.
Nas empresas que possuam estrutura de cargos e salarios organizada, nos
casos previstos no item "A" acima, sera garantido 0 menor salario de cada fun9ao.
CLAuSULA

ga - SUBSTITUICAO

PROVISORIA

Nas substitui90es que nao sejam eventuais sera garantido ao substituto 0 mesmo
salario percebido pelo substitufdo, sem considerar vantagens pessoais.
GRATIFICACOES.

ADICIONAIS. AUXiLIQS

ADICIONAL
CLAuSULA

10a

-

E OUTROS

DE HORA-EXTRA

HORAS EXTRAS

As empresas pagarao aos empregados um adicional de 70% (setenta por cento),
calculado sobre 0 valor do salario-hora, para as horas extras trabalhadas de
segunda-feira a sabado, e adicional de 100% (cem por cento) para as horas extras
trabalhadas nos descansos semanais remunerados, inclusive feriados, desde que
nao concedida a correspondente folga compensatoria.
OUTROS ADICION41S

CLAuSULA

11a - ADICIONAL

DE PERICULOSIDADE

.

OU INSALUBRIDADE

o

adicional de periculosidade/insalubridade
sera devido quando comprovada por
laudo
pericial,
a exposi9ao
do empregado
ao ambiente
de trabalho
periculoso/insalubre.
PARAGRAFO UNICO: 0 pagamento do adicional de periculosidade sera devido
sobre 0 tempo de efetiva exposi9ao ao risco, nos termos da Sumula 364 do TST.
PARTICIPACAO
CLAuSULA

NOS LUCROS EIOU RESULTADOS

12a - PARTICIPACAO

NOS LUCROS / RESULTADOS

As Empresas distribuirao os lucros/resultados ate 0 mes de agosto de 2018,
referente ao exercfcio de 2017, na forma da Lei nO10.101/2000.
PARAGRAFO UNICO: 0 pagamento da participa9ao nos Iucros/resu Itados, desde
que cumpridos os criterios, metas e produtividade estabelecidos no acordo
especffico, sera estendido a todos os empregados, devendo ser utilizado como base
de calculo para pagamento do PLR pelo men os 1 (um) salario nominal do
empregado.

4

SiNitESP
Sindicato da Industria da Constru<;ao Pesada
do Estado de sao Paulo

AuxiLIO ALlMENTACAo
CLAuSULA 13a

-

REFEICAo / ALiMENTACAo

As empresas obrigam-se
subsidiada que consistira,
favoraveis, em:

a fornecer a seus empregados uma alimentac;ao
conforme sua opc;ao, ressalvadas condic;oes mais

A) ALMOCO COMPLETO no local de trabalho e VALE ALIMENT ACAO no valor
minimo mensal de R$ 103,99 (cento e tres reais e noventa e nove centavos);
A.1) Tratando-se de empregado alojado em obra, tera direito a jantar completo, com
o subsidio estabelecido no paragrafo segundo desta clausula; ou,
B) TICKET REFEICAo no valor minimo de R$ 31,13 (trinta e urn reais e treze
centavos) cada. ressalvadas as condicoes mais favoraveis. 0 empregado
recebera tantos tickets refeic;ao quantos forem os dias de trabalho efetivo no mes;
B.1) Tratando-se de empregado alojado em obra, recebera 01 (um) ticket refeic;ao
para almoc;o e outro para 0 jantar, tantos quantos forem os dias do mes;
B.2) Para os empregados alojados em obra, os tickets discriminados no item acima,
serao fornecidos, tambem, para os sabados compensados, repouso semanal e
feriados; QU,
C) CESTA BAsICA, de pelo menos 35 (trinta e cinco) guilos, contendo os itens da
tabela abaixo:
COMPOSICAO CESTA BAslCA - 35 QUILOS
QUANTIDADE
10
05
05
05
04
04
01
02
02
03
04
03
03
01
04
01
01

C----"

UNIDADE
quilos
quilos
latas
pacotes
quilos
pacotes
quilo
pacote
quilo
pacote
latas
latas
latas
pacote
pacotes
lata
pacote

DISCRIMINACAO

DOS PRODUTOS

Arroz
Feijao
61eo de soja
macarrao com ovos (500 gramas)
ac;ucar refinado
cafe torrado e moido (500 gramas)
sal refinado
farinha de mandioca crua (500 gramas)
farinha de trigo
fuba mimoso (500 gramasl
extrato de tomate (140 gramas)
sardinha em conserva (135 gramas)
salsicha-tipo Viena (180 gramas)
tempero completo (200 _gramas)
biscoito sendo 2 doces/2 salgados (140 gramas)
goiabada (700 gramas)
de charque (Jack-beef) em pacote a vacuo (500
gramas)
./l
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e VALE ALiMENTACAO no valor mlnimo mensa I de R$ 103,99 (cento e tres
reais e noventa e nove centavos);
C.1) Caso algum dos produtos apresente-se temporariamente indisponlvel para
fornecimento, face a proibigao ou impossibilidade de abastecimento, podera ser
substituldo por produto equivalente no mesmo peso ou quantidade indicada;
PARAGRAFO PRIMEIRO: No tocante ao beneflcio do VALE ALiMENTACAO, ficam
ressalvadas as condig6es mais favoraveis ja praticadas exclusivamente nas obras.
PARAGRAFO SEGUNDO: Conforme orientagao do Tribunal Regional do Trabalho, 0
fornecimento em qualquer das modalidades anteriores nao tera natureza salarial,
nem integrara a remuneragao do empregado, nos termos da Lei nO 6.321, de
14.04.76, de seu regulamento nO78.676, de 08.11.76.
PARAGRAFO
TERCEIRO:
As empresas
subsidiarao
0
fornecimento
da
REFEICAo/ALlMENTACAo
nas hip6teses acima em, no mlnimo, 97% (noventa e
sete por cento) do respectiv~ valor.
PARAGRAFO QUARTO: As empresas obrigam-se a fornecer, aos seus empregados
lotados nos canteiros de obras, 01 (um) copo de leite, cafe e pao com margarina,
sendo que a parte nao subsidiada pela empresa nao podera ser superior a 1% (um
por cento) do salario hora do trabalhador.

AuxiLlO

CLAuSULA 14a

-

TRANSPORTE

TRANSPORTE DE EMPREGADOS

As Empresas concederao 0 vale-transporte a todos os seus trabalhadores, de
acordo com os procedimentos estabelecidos pela lei federal nO 7.418/85, alterada
pela lei federal nO 7.619/87 - Decreto nO 95.247 de 17.11.87, dentro dos limites
fixados.

a

PARAGRAFO UNICO: Por tratar-se de beneflcio colocado
disposigao do
trabalhador, visando dar melhores condig6es de trabalho, 0 tempo despendido em
transporte fornecido pelas Empresas, ate 0 local de trabalho, inclusive para seu
retorno, nao sera computavel na jornada de trabalho.

AuxiLlO SAUDE

CLAuSULA 15a.

-

ASSISTENCIA MEDICA

As empresas que mantenham plano de Assistencia Medica estao autorizadas a
proceder ao respectiv~ desconto dos valores nao subsidiados.
LV?'~
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AuxiLiO CRECHE
CLAuSULA 16a.

-

AuxiLiO CRECHE

A.

As empresas onde trabalhem pelo menos 30 (trinta) empregadas com mais de
16 (dezesseis) anos de idade e que nao possuam creche propria poderao optar
entre celebrar 0 convenio previsto no § 2°, do artigo 389, da CLT, ou
reembolsar diretamente a empregada as despesas comprovadamente havidas
com a guarda, vigilancia e assistencia de filho legitimo ou legal mente adotado,
em creche credenciada, de sua livre escolha, ate 0 limite de 30% (trinta por
cento) do salario normativ~, mensalmente, por filho (a) com idade de 0 (zero)
ate 1 (um) ana de idade. Na falta do referido comprovante sera pago
diretamente a empregada valor fixe de 20% (vinte por cento) do salario
normativ~, mensalmente, por filho (a) com idade entre 0 (zero) e 1 (um) ana;

B.

0 auxilio creche objeto desta clausula nao integrara, para efeito algum, 0
salario da empregada; e,

C.

Estao excluidas do cumprimento
condi~6es mais favoraveis.

desta clausula as empresas que tiverem

SEGURO DE VIDA

CLAuSULA 17a.

-

PLANO DE SEGURO

As empresas oferecerao um plano de seguro em grupo aos seus empregados,
cobrindo acidentes pessoais, invalidez permanente e morte natural e acidental. 0
seguro sera subsidiado pela empresa em pelo menos 80% do valor do custo.
Ficam as empresas autorizadas ao desconto em folha de pagamento da parcela de
premio correspondente
participa~ao do empregado.

a

A POSEN TA DORIA
CLAuSULA 1Sa

-

ABONO POR APOSENT ADORIA

Ressalvadas as situa~6es mais favoraveis ja existentes, aos empregados com 06
(seis) anos ou mais de servi~os continuos dedicados a mesma empresa, quando
dela vierem a se desligar definitivamente por motivo de aposentadoria, nos termos
do Artigo 52 da Lei nO 8.213/91, sera pago um abono equivalente a 01 (um) salario
nominal, correspondente ao salario vigente na epoca do pagamento deste beneficio.
Se 0 empregado
permanecer
trabalhando
na mesma empresa apos a
aposentadoria, 0 presente abono sera pago apenas por ocasiao do desligamento
definitiv~.
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CQNtRATO
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No.RMAS PARA ADMISSAo./Co.NTRATACAo.
CLAuSULA 19a

-

ADMITIDOS APOS DATA-BASE

Igual reajustamento aos empregados admitidos apos a data-base (1°.05.2016)
respeitado 0 limite do menor salario ja reajustado do empregado exercente da
mesma fun<;ao.
PARAGRAFO UNICO: Aos empregados admitidos apos 1° de maio de 2016, nao
havendo paradigma ou em se tratando de empresa constitufda apos essa data, 0
aumento sera proporcional ao tempo de servi<;o.

AVISO. PREVIO
CLAuSULA 20a. - AVISO DE DISPENSA
As empresas serao obrigadas a comunicar, por escrito, a dispensa do empregado e
contra-recibo firmado pelo mesmo, quando a rescisao ocorrer p~r iniciativa da
empresa. Sendo imotivada a dispensa, 0 empregado ja alojado por conta da
empresa, tera garantido 0 alojamento e 0 fornecimento da refei<;ao mfnima, quando
e nas condi<;6es que houver, ate 0 recebimento das verbas rescisorias. Excluem-se
desta garantia os prazos para recebimento do FGTS, da recusa do empregado em
receber as referidas verbas rescisorias, desde que notificado para tanto do dia e do
local aprazados, ou a recusa do orgao homologante.
PARAGRAFO PRIMEIRO: Quando houver pedido de dispensa do cumprimento do
aviso-previo pelo empregado que tenha pedido demissao, este sera dispensado do
cumprimento do perfodo restante, ficando a empresa desobrigada do pagamento da
propor<;ao do aviso-previo nao trabalhado.
PARAGRAFO SEGUNDO: Nos term os da Lei 12.506/2011,
serao acrescidos ao
Aviso Previo, 03 (tres) dias por ana de servi<;o prestado na mesma Empresa, ate 0
maximo de 60 (sessenta) dias, perfazendo um total de 90 (noventa) dias.
PARAGRAFO TERCEIRO: Para fins de anota<;ao na CTPS, devera ser considerado
os dias adicionais de aviso previo, projetando 0 contrato de trabalho ate 0 final
deste.
PARAGRAFO QUARTO: Caso a proje<;ao do aviso previo recaia nos 30 (trinta) dias
que antecedem a data base da categoria, fara jus 0 empregado(a) despedido(a) a
indeniza<;ao prevista na Lei nO7.238/84.
PARAGRAFO QUINTO: Ocorrendo a transferEmcia do empregado para outra
empresa, a segunda assumira todo 0 passiv~ trabalhista e previdenciario, devendo
ser observado no calculo do Aviso Previo, 0 perfodo integral, ou seja, trabalhado
para a primeira e segunda.
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CONTRA TO A TEMPO PARCIAL / SUSPENSAO DO CONTRAlO

D~ TRABALHO

CLAuSULA 21a. - CONTRATO A TEMPO PARCIAL I SUSPENSAO TEMPORARIA
DO CONTRATO DE TRABALHO
As empresas poderao adotar 0 Contrato a Tempo Parcial e a Suspensao Temporaria
do Contrato de Trabalho, devendo, para tanto, estabelecer negociagao direta com 0
sindicato laboral, na busca do necessario contrato coletivo de trabalho.
OUTRASNORMAS

REFERENTES A ADMISSAo, DEM/SsAO E MODALIDADES
DE CONTRATACAO

CLAuSULA 22a - CONTRATO DE EXPERIENCIA
Os contratos de experiencia nao ultrapassarao a 90 (noventa) dias, inclufdo nesse
prazo a possibilidade de prorrogagao (Sumula nO 188 do E. TST). Nos casos de
readmissao de empregado para a mesma fungao anteriormente exercida, em prazo
inferior a 1 (um) ano, a contar da data da ultima dispensa, nao sera celebrado
contrato de experiencia.
CLAuSULA 23a. - CARTA DE REFERENCIA
Ocorrendo dispensa sem justa causa ou pedido de demissao, no ato do pagamento
das verbas rescis6rias e desde que solicitado pelo empregado, as empresas
fornecerao carta de referencia.
CLAuSULA 24a

-

PPP - PERFIL PROFISSIOGRAFICO

PREVIDENCIARIO

a

Obrigam-se as empresas a fornecer no ato da assistencia
rescisao contratual,
prevista na legislagao vigente, 0 PPP - Perfil Profissiografico Previdenciario, que e 0
documento hist6rico-laboral, individual do empregado que presta servigo
empresa,
destinado a prestar informagoes ao INSS relativas a efetiva exposigao a agentes
nocivos que, entre outras informagoes, registra dados administrativos, atividades
desenvolvidas, registros ambientais com base no Laudo Tecnico das Condigoes
Ambientais do Trabalho - LTCAT e resultados de monitorizagao biol6gica com base
no PCMSO (NR-7) e PPRA (NR-9), quando assim a fun~ao/cargo se justificar.

a

CLAuSULA 25a. - RELACAO DE SALARIOS DE CONTRIBUICAO
Fornecimento pelas empresas, no ate da assistencia a rescisao contratual, prevista
na legislagao vigente desde que solicitado por escrito pelo empregado, da relagao
de salarios de contribuigao, declaragao de atividades insalubres e perigosas para
fins previdenciarios e da comunicagao de dispensa e requerimento do seguro
desemprego.
ESTABILIDADE SERVICO MIL/TAR.
CLAuSULA
MILITAR

26a

-

EMPREGADO

EM IDADE DE PRESTACAO

DE SERVICO

A. Serao garantidos

emprego e salario ao empregado em idade de prestagao
Servigo Militar desde 0 alistamento ate a incorporagao enos 30 (trinta) dias ap6s
o desligamento da unidade em que serviu;
~
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B. A garantia de emprego sera extensiva ao empregado que estiver servindo no "Tiro
de Guerra". Havendo coincid€mcia entre 0 horario da presta<;ao de Tiro de Guerra
e 0 horario de trabalho, 0 empregado nao sofrera desconto dos DSRs e dos
feriados respectivos em razao das horas nao trabalhadas por esse motivo. A
esses empregados sera obrigat6ria a presta<;ao de servi<;os no restante da
jornada; e,
C. Estes empregados nao poderao ser despedidos, a nao ser por pratica de falta
grave ou mutuo acordo entre 0 empregado e 0 empregador com assistencia do
respectiv~ sindicato representativo da categoria profissional.
ESTABILIDADE APOSENTADORIA
CLAuSULA 27a

-

EMPREGADOS EM VIAS DE APOSENTADORIA

As empresas concederao garantia de emprego e salario aos empregados que
necessitem de ate 24 (vinte e quatro) meses para aquisi<;ao de aposentadoria por
tempo de servi<;o, nos termos do Artigo 52 da Lei nO8.213/91, desde que tenham 06
(seis) anos continuos de trabalho na empresa, exceto nos casos de rescisao
fundada em justa causa ou encerramento de atividade do empregador, desde que
assistido pelo Sindicato Laboral em caso de acordo.
PARAGRAFO PRIMEIRO: 0 empregado em vias de aposentadoria nao podera ser
despedido a nao ser em razao de falta grave, por mutuo acordo entre empregado e
empregador ou encerramento de atividade do empregador, sendo que nessas
hip6teses 0 Sindicato dos Trabalhadores procedera a homologa<;ao.
PARAGRAFO SEGUNDO: Para os fins do previsto no "caput" desta clausula, 0
empregado devera apresentar ao empregador, no prazo de 10 (dez) dias a contar da
ciencia da demissao, documento em que conste a contagem do tempo de servi<;o,
atestado pelo INSS.

CLAuSULA 2Sa - COMPENSACAO

DE HORAS DE TRABALHO

A jornada semanal de 44 (quarenta e quatro) horas podera ser cumprida de
segunda-feira a sexta-feira, mediante a compensa<;ao das horas normais de trabalho
no sabado, obedecendo-se as seguintes condi<;oes:
1.1) 01 (um) dia de 08 (oito) horas de trabalho; e,
1.2) 04 (quatro) dias de 09 (nove) horas de trabalho.
PARAGRAFO PRIMEIRO: Ficara a criterio de cada empresa a fixa<;ao dos dias da
semana de 09 (nove) horas e 08 (oito) horas, mencionados na presente clausula,
recomendando-se, no entanto, a seguinte jornada:
~

- De segunda-feira a quinta-feira, 09 (nove) horas;
- Sexta-feira, 08 (oito) horas.
10
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PARAGRAFO SEGUNDO: 0 ajustado nos termos desta clausula compreende a
compensa9ao p~r intermedio de horas norma is, ficando vedadas tais compensa90es
p~r intermedio de horas extras trabalhadas.
CLAuSULA 29a - COMPENSACAO

DE HORAS - DIAS PONTES (FERIADOS)

Quando 0 feriado coincidir com sabado, a empresa que trabalha sob 0 regime de
compensa9ao de horas de trabalho, podera alternativamente:

A. Reduzir a jornada

de trabalho,

subtraindo

0 perfodo

de tempo

relativo

a

compensa9ao;
B. Pagar 0 excedente como horas extraordinarias, nos termos desta Conven9ao;
C. Incluir essas horas no sistema de compensa9ao anual de dias pontes.
As empresas comunicarao aos empregados com 15 (quinze) dias de antecedencia
do feriado a alternativa que sera adotada.
CLAuSULA 30a. - BANCO DE HORAS
Fica convencionada neste instrumento a ad09ao pelas empresas e trabalhadores
ora representados, do sistema de "BANCO DE HORAS", nos moldes do que dispoe
o artigo 59 da Consolida9ao das Leis do Trabalho, com a reda9ao dada pela Lei nO
9.601, de 21.01.98, pelo que as empresas poderao implantar 0 sistema de "Banco
de Horas" , onde 0 excesso de horas trabalhadas em um dia seja compensado pela
diminui9ao em outr~, desde que observados os seguintes criterios:
PARAGRAFO PRIMEIRO - A jornada de trabalho podera ser prolongada ate 02
(duas) horas diarias, nas seguintes condi90es:
I) As empresas deverao protocolar diretamente nos sindicatos patronal e laboral
com, no minimo, 48 horas de antecedencia, 0 TERMO DE ADESAO AO BANCO DE
HORAS, que integra a presente Conven9ao Coletiva de Trabalho, sob a forma de
anexo, devidamente preenchido e subscrito, informando 0 prazo ou a periodicidade
da prorroga9ao, que nao podera exceder 0 interregno de 360 dias, e relacionando os
trabalhadores abrangidos, bem como a localiza9ao das obras;
II) afixa980 no quadro de avisos de comunicado aos empregados no mesmo prazo.
PARAGRAFO SEGUNDO - Ao final de cada mes, a empresa afixara no quadro de
avisos 0 demonstrativo
do saldo de cada empregado, assinalando 0 seu
credito/debito de horas.
PARAGRAFO TERCEIRO - 0 saldo credito/debito do empregado no banco de horas
podera ser acertado da seguinte forma:
1)- quanto ao saldo credor:
a) com a redu9ao da jornada diaria,
b) com a supressao do trabalho em dias da semana,
c) mediante fOlgas adicionais,
d) atraves do prolongamento das ferias.
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II) quanto ao saldo devedor:
a) pela prorrogac;ao da jornada diaria,
b) pelo trabalho aos sabados.
III) A prorrogacao da jornada nao podera exceder a 02 (duas) horas diarias.
IV) As horas prorrogadas na forma desta clausula serao pagas singelamente, sem
qualquer adicional pertinente ao trabalho extraordinario.
V) Podera, tambem, 0 saldo credor ser acertado com folgas coletivas, inclusive nos
dias "pontes" em vespera de feriados. Nesse caso, a empresa dara ciencia ao
sindicato laboral e aos empregados, na forma do item I, do Paragrafo Primeiro, desta
clausula.
VI) No caso da empresa conceder prazo maior de ferias coletivas a que teria direito
o empregado, essa parcela a maior sera objeto de compensac;ao par meio do Banco
de Horas.
VII) Fica estabelecido que 0 nao cumprimento de qualquer clausula desta
Convenc;ao Coletiva de Trabalho ensejara a imediata suspensao do Banco de
Horas, que somente se restabelecera com a regularizac;ao da clausula ou clausulas
que se descumpriu.
PARAGRAFO QUARTO - 0 acertamento do credito/debito de horas dar-se-a
normal mente quando do esgotamento do prazo de durac;ao deste acordo,
observando 0 seguinte:
I) Havendo credito por parte do empregado, 0 saldo sera pago com 0 acrescimo de
horas extraordinarias.
II) No caso de rescisao contratual sera antecipado 0 acertamento do saldo
credito/debito, aplicando-se 0 item I na hipotese de existir credito em favor do
empregado. Existindo debito, este sera reduzido das verbas rescisorias.
PARAGRAFO QUINTO - Para a renovac;ao do banco de horas, as empresas
deverao apresentar perante 0 Sindicato Laboral, a comprovac;ao da quitac;ao do
credito e debito de horas do ultimo banco de horas adotado pela empresa ou
declarac;ao de que nao havia banco de horas na empresa.

CLAuSULA 31a - AUSENCIA JUSTIFICADA

o empregado

podera deixar de comparecer ao servic;o, sem prejufzo de seu salario:

A. ate 2 (dois) dias consecutivos,
em caso de falecimento
do conjuge,
ascendente, descendente, irmao, sogro ou sogra ou pessoa que, deciarada em sua
Carteira de Trabalho e Previdencia Social - CTPS, viva sob sua dependencia
economica;
12
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B.

ate 3 (tres) dias em virtude de casamento;

C.
p~r 1 (urn) dia, a cada periodo de 12 (doze) meses de trabalho, em caso de
doac;aovoluntaria de sangue, devidamente comprovada;
D.
por 5 (cinco) dias corridos, em caso de nascimento de tilho no decorrer da
primeira semana;
E.

no perfodo de tempo em que tiver de cumprir as exigencias do servic;omilitar;

F.
p~r 1 (urn) dia, em caso de internac;aohospitalar da esposa, companheira ou
tilho menor de idade, devidamente comprovada;
G.
p~r 4 (quatro) horas de trabalho, em virtude do recebimento do PIS, desde
que 0 respectivo pagamento nao tenha sido efetuado pela propria empresa.
PARAGRAFO UNICO: OS empregados que tiverem mais de 02 (dois) anos de
contrato na Empresa e nao tiverem mais de uma falta, justiticada ou nao, no perfodo
de urn ana anterior a concessao, terao direito a urn prazo complementar de 1 (urn)
dia nos casos de ausencias justiticadas acima descriminados.
CLAUSULA 32a
DEPENDENTES

-

ATESTADO

MEDICO PARA

ACOMPANHAMENTO

DE

o trabalhador que necessite acompanhar/levar seu tilho menor de 18 (dezoito) anos,
que esteja comprovadamente sob sua guarda, para atendimento medico,
ambulatorial, pronto socorro e exames medicos, terao suas faltas ao trabalho
reconhecidas como justiticadas, desde que apresente em ate 48 horas do evento,
diretamente ou atraves de terceiros, atestado medico - com papel que conste 0
timbre da instituic;ao/medico,data, horario de inicio e tim do procedimento medico. 0
documento devera ser entregue a Empresa, sob pena da ausencia ser considerada
como falta injustiticada.
PARAGRAFO UNICO: Caso 0 empregado tenha sido indevidamente descontado em
razao da ausencia prevista no caput, a ausencia justificada por atestado medico sera
paga com base na jornada correspondente ao dia da ausencia.
CLAUSULA 33a.
MEDICO

-

PAGAMENTO DE FALTA JUSTIFICADA POR ATESTADO

Quando houver compensaC;aode horas, a ausencia justificada por atestado medico
sera paga com base na jornada correspondente ao dia da ausencia.

CLAUSULA 34a - REGISTRO DE PONTO
As Empresas, na forma do que disp6e a Portaria 373/2011 de 25/02/2011, poderao
adotar sistemas alternativos de registro de ponto para apontamento das horas
trabalhadas nos escritorios enos canteiros de obras, desde que apresentem aos
trabalhadores os respectivos documentos para que aponham a sua assinatura e,
dessa forma, atestem 0 numero de horas apontadas, antes de efetuado 0 respectiv~
pagamento.
13
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PARAGRAFO UNICO - Fica a empresa autorizada a adotar 0 sistema de controle de
ponto eletr6nico para todos os empregados nos termos da Porta ria MTB 373/2011
de 25/02/2011.

CLAuSULA

3Sa

-

DESCANSO REMUNERADO

As empresas dispensarao seus empregados
dezembro, sem prejuizo do salario e do DSR.

do trabalho

nos dias 24 e 31 de

Os empregados que tiverem esses dias compreendidos em suas ferias e que
tenham mais de 01 (um) ana de contrato na mesma empresa e nao tiverem faltado
ao trabalho injustificadamente no ana anterior a concessao, gozarao de bonificaQao
especial referente ao nao desconto no periodo de ferias dos dias 24 e 31 de
dezembro.

CLAuSULA

3Sa

-

FERIAS

o inicio das ferias devera sempre ocorrer no 1° (primeiro) dia util da semana,
devendo 0 empregado ser avisado com 30 (trinta) dias de antecedencia.
Quando a empresa cancelar as ferias por ela ja comunicada, devera reembolsar 0
empregado das despesas nao restituiveis, ocorridas no periodo dos 30 (trinta) dias
de aviso que, comprovadamente, tenha feito para viagens ou gozo de ferias.
PARAGRAFO PRIMEIRO: Quando, durante 0 periodo do gozo de ferias, existirem
dias ja compensados, 0 gozo das ferias devera ser prolongado com 0 acrescimo dos
mesmos.
PARAGRAFO SEGUNDO: As ferias coletivas deverao ser comunicadas ao Sindicato
Laboral nos termos da CLT.
PARAGRAFO TERCEIRO: Sera garantida uma estabilidade de 30 (trintal dias
ap6s 0 retorno das ferias, excluindo-se apenas 0 termino de obra ou acordo
devidamente assistido pelo Sindicato.
PARAGRAFO QUARTO: Quando 0 empregado sair em gozo de ferias, a empresa
devera pagar as ferias e mais 1/3 (um tergo) do abono.
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CLAuSULA

37a. - DIREITO DE RECUSA

Sem prejuizo da remuneraQ80 do trabalhador, e assegurado ao mesmo 0 direito de
recusar-se a realizar tarefas que exponham sua integridade fisica a risco grave.
14
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CLAuSULA

38a

-

CONDICOES SANITARIAS

- NR. 18

As instalagoes sanitarias deverao ser mantidas pela empresa em bom estado de
conservagao, asseio e higiene, e deverao ser instaladas para cada grupo de 20
(vinte) empregados, nas seguintes condigoes:
A) um lavat6rio provido de material de limpeza (sa bonete, papel para secagem
das maos e higi€mico) proibindo-se 0 usa de toalhas coletivas.
8) um vasa sanitario que devera ser sanfonado e possuir caixa de descarga.
C) um mict6rio, provido de aparelho de descarga provocada ou automatica, de
facil escoamento e limpeza.
C) um chuveiro eletrico nos termos da NR-24 da portaria 3214/78.
D) as paredes e os pisos dos sanitarios deverao ser revestidos de material
impermeavel.
E) as instalagoes sanitarias deverao ser submetidas a processo permanente de
higienizagao, de sorte que sejam mantidas limpas e desprovidas de qualquer
odor.
F) caso a empresa preste servigo em local que atenda 0 cumprimento do
disposto no caput desta clausula, fica exclufda dessa obrigagao.

CLAuSULA

39a•

-

FORNECIMENTO

DE UNIFORMES E ROUPAS DE TRABALHO

As empresas fornecerao a seus empregados, gratuitamente, uniformes, macacoes e
outras pegas de vestimenta, bem como equipamento de protegao individual e de
seguranga, inclusive calgados especiais e 6culos de seguranga graduados, de
acordo com receita medica, quando por ela exigidos na prestagao do servigo ou
quando a atividade assim 0 exigir .
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CLAuSULA

40a. - ATESTADOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

Serao reconhecidos os atestados medicos e/ou odontol6gicos passados por
facultativos do Sindicato Profissional, desde que os mesmos consignem 0 dia,
horario de atendimento do empregado, bem como, ainda, 0 carimbo do sindicato e
assinatura do seu facultativo.
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CLAuSULA

41a

-

COMUNICACAO

DE ACIDENTE DO TRABALHO

(CAT)

As EMPRESAS remeterao, obrigatoriamente, a Previdencia Social, ao Sindicato
Profissional e ao acidentado, uma c6pia da Guia de Comunica<;ao de Acidente do
Trabalho (CAT), conforme determina a Lei 8.213/91.
PARAGRAFO
PRIMEIRO: Em caso de
hospitalizagao, as Empresas comunicarao
enderego constante da Ficha de Registro.
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PARAGRAFO SEGUNDO: As Empresas deverao comunicar 0 acidente de trabalho
Previdencia Social, ate 0 primeiro dia uti! seguinte ao da ocorrencia e, em caso de
morte, de imediato
autoridade policial competente, assim como ao orgao regional
do Ministerio do Trabalho e ao Sindicato Laboral.

a

a

CLAuSULA

42a• - INDENIZACAO

POR MORTE OU INVALIDEZ PERMANENTE

A.

Na ocorrencia de morte ou invalidez p~r motivo de doenc;;a ocupacional
atestada pelo INSS, a empresa pagara aos dependentes, no primeiro caso, e
ao proprio empregado, na segunda hipotese, uma indenizac;;ao equivalente a 02
(dois) salarios nominais. No caso de invalidez, a indenizac;;ao sera paga
somente se ocorrer a rescisao contratual.

B.

A presente indenizac;;ao sera paga de forma dobrada em caso de morte
invalidez causadas p~r acidente de trabalho, exceto nos casos de acidente
trajeto, detinido na legislac;;ao especffica e atestado pelo INSS. Na hipotese
morte, 0 pagamento desta indenizac;;ao sera feito aos dependentes, com
facilidades previstas na Lei nO6.858/80, no Decreto nO85.851/81 e na OS
INPS/SB 053.40 de 16/11/81, ou legislac;;ao equivalente.

C.

As empresas que mantem Pianos de Seguro de Vida em Grupo ou Pianos de
Beneffcios Complementares ou Assemelhados
Previdencia Social, por elas
inteiramente custeados, estao isentas do cumprimento desta clausula. No caso
do Seguro de Vida estipular indenizac;;ao inferior ao garantido por esta clausula,
a empresa cobrira a diferenc;;a.

CLAuSULA

ou
de
de
as
N°

a

43a - RELACAO DE EMPREGADOS - CL T

Quando dos recolhimentos da contribuic;;ao sindical, assistencial ou social, obrigamse as empresas a remeter a Entidade Laboral relac;;ao nominal dos empregados
constando: nomes, nOda CTPS, func;;ao, salario e os valores das contribuic;;6es dos
empregados. A relac;;ao nominal podera ser substitufda por copia da folha de
pagamento, podendo ser encaminhada ao Sindicato Laboral via eletr6nica ou
impressa. (Portaria MTb 3233/83, Art. 2°, § unico).
PARAGRAFO (lNICO: A Entidade Laboral compromete-se
a nao utilizar as
informac;;6es constantes desta relac;;aopara outra tim que nao seja 0 de comprovac;;ao
e conferencia de recolhimento da contribuic;;ao.
CLAuSULA

44a. - MENSALIDADE

SINDICAL

As empresas descontarao a mensalidade sindical diretamente de seus empregados,
desde que por eles autorizadas por escrito, devendo entregar os respectivos
comprovantes aos empregados. 0 valor dos descontos das mensalidades ficara a
disposic;;ao do sindicato beneficiado, a partir do 10° (decimo) dia subsequente ao
desconto, com a relac;;aonominal dos empregados para contrale da entidfJ'
a . _ ~'
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CLAuSULA 45a

-

CONTRIBUICAO

RETRIBUITIVA DOS EMPREGADOS

Conforme deliberac_;::aoda Assembleia Geral, a Contribuic_;::aoRetribuitiva dos
Trabalhadores sera de 1,5% (um e meio p~r cento) dos salarios dos meses de
maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2017 e
janeiro, fevereiro e abril de 2018.
Sera descontada em folha de pagamento, atingindo todos os empregados da
categoria, sindicalizados ou nao, observado 0 teto de incidencia de R$ 12.376,58
(doze mil, trezentos e setenta e seis reais e cinguenta e oito centavos). Os
admitidos apos a data-base sofrerao 0 mesmo desconto, desde que nao conste em
sua carteira profissional desconto anterior sob 0 mesmo tftulo.
A contribuic_;::aosera recolhida pela empresa, p~r meio de guia apropriada, ate 0 5°
(quinto) dia util do mes posterior.
PARAGRAFO PRIMEIRO: As empresas que nao reajustaram os salarios no mes de
maio de 2017 e que nao consigam proceder ao desconto da contribui<;8o retribuitiva
no mes de maio, na forma acima estabelecida, deverao faze-Io no mes de junho de
2017, acrescido da diferenc_;::a
do mes anterior.
PARAGRAFO SEGUNDO: 0 recolhimento da contribuic_;::aoretribuitiva devera ser
efetuado, ate 0 seu vencimento, na rede bancaria ou na sede do Sindicato Laboral.
Apos 0 vencimento, 0 recolhimento devera ser efetuado so mente na sede do
Sindicato Laboral, acrescido da multa estabelecida na Convenc_;::aoColetiva de
Trabalho.
PARAGRAFO TERCEIRO: Quando houver rescisao do contrato de trabalho, p~r
iniciativa do empregado ou do empregador sera descontado 0 valor de 50%
(cinquenta por cento) do saldo remanescente no termo de rescisao de contrato de
trabalho, sendo que 0 valor do saldo remanescente devera ser recolhido em boleto
fornecido pela entidade sindical e de forma separada dos demais recolhimentos do
mes, considerando-se como mes para efeito de recolhimento a frac_;::aoigual ou
superior a 15 dias de trabalho.
PARAGRAFO QUARTO: 0 empregado que discordar do pagamento da importancia
referida nesta Clausula, podera apresentar oposic_;::ao,
individualmente, p~r escrito, de
proprio punho, datada e devidamente assinada, juntamente com apresentac_;::aode
copia da CTPS, bem como das paginas de qualificac_;::aoe identificac_;::aojunto a
empresa contratante, constando 0 registro para comprovac_;::aode que pertence a
categoria, no prazo de 10 dias a contar da assinatura da presente Convenc_;::ao
Coletiva de Trabalho.
PARAGRAFO QUINTO: A referida manifestac_;::aode oposic_;::ao
podera ser feita nas
seguintes localidades e condic_;::oes:
a) na sede da entidade sindical, quando 0 empregado trabalhar no respectiv~
Municipio, devendo ser apresentada individual e pessoalmente;
b) nas subsedes da entidade sindical, quando 0 empregado trabalhar nos
respectivos Municipios, devendo ser apresentada individual e pessoalmente;
17
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c) mediante correspondencia pessoal encaminhada individual mente com aviso de
recebimento, quando no municfpio da prestar;ao dos servir;os nao houver subsede,
devendo ser confeccionada de proprio punho, datada e devidamente assinada pelo
empregado e ter anexada a mesma copia da CTPS, constando 0 registro para
comprovar;ao de que pertence a categoria, bem como das paginas de qualificar;ao e
identificar;ao, que devera ser encaminhada no enderer;o da sede da entidade
sindical, observado 0 prazo fixado no paragrafo terceiro.
d) no caso de empregado transferido para localidade diversa do registro na CTPS,
porem na mesma base territorial, alem dos documentos exigidos para apresentar;ao
da oposir;ao, devera apresentar copia da anotagao da transferencia em sua CTPS.
e) nos casos previstos nas letras "a" e "b" do paragrafo quarto, 0 empregado devera
observar 0 horario de atendimento do Sindicato para apresentar;ao da oposir;ao, a
saber: das 9h:30 as 11h:30 e das 13h:30 as 16h:30.
PARAGRAFO SEXTO: Somente serao validadas as cartas de oposigao que
estiverem com protocolo do Sindicato ou que 0 Sindicato tenha informado a empresa
sobre sua validade.
CLAuSULA 46a.

-

CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL

PATRONAL

As empresas representadas pelo SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO
PESADA DO ESTADO DE SAO PAULO recolherao uma contribuigao complementar
e necessaria a manutengao das atividades sindicais, proporcional ao capital social
da empresa declarado na guia de recolhimento da contribuigao sindical do exerclcio
de 2017.
FAIXA
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

CLASSE DE CAPITAL
(R$)
de 0,01 ate 1.000,00
de 1.000,01 ate 5.000,00
de 5.000,01 ate 10.000,00
de 10.000,01 ate 25.000,00
de 25.000,01 ate 50.000,00
de 50.000,01 ate 100.000,00
de 100.000,01 ate 150.000,00
de 150.000,01 ate 200.000,00
de 200.000,01 ate 500.000,00
de 500.000,01 em diante

VALOR DA
CONTRIBUICAO (R$)
1.728,00
3.019,00
4.316,00
5.613,00
6.908,00
8.204,00
9.499,00
10.795,00
11.063,00
13.815,00

Citada contribuigao devera ser recolhida em 02 (duas) parcelas iguais, vencfveis em
30 de junho de 2017 e 30 de novembro de 2017, em rede bancaria.
A contribuigao tambem podera ser recolhida em (lnico pagamento, ate 30 de junho
de 2017, com desconto de 10% (dez por cento).

o atraso

do recolhimento da contribuigao na data aprazada acarretara ao devedor a
atualizag80 da mesma de acordo com a variag80 do IGPM/FGV, ou fndice que vier a
substituf-Io, sem prejufzo da multa de 10% (dez por cento) sobre 0 valor corrigido,
mais 1% (um por cento) de juros de mora ao meso
As empresas filiadas que iniciarem atividades posteriores a 1° de maio de 2017
ficam desobrigadas da contribuigao referida nesta clausula.
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As empresas filiadas e que, tambem, sejam associadas
desobrigadas da contribuigao referida nesta clausula.

ao sindicato

ficam

,·····;···OfQ7!~~$·,.pl$"e:Q"$t~~I$:i.i$JjJ..81$~·g,~·~'fJ;'($_N':t1Rgi;$'1JII;1't,'l!liQi~'ii;'~JJ4f!1lAS'lA.;\;·.
CLAuSULA 47a.

-

QUADRO DE AVISO

Admissao de Quadro de Aviso do Sindicato dos Trabalhadores, em locais acessfveis
aos empregados, para a fixagao de materia de interesse da categoria, vedada a
divulga<;ao de material polftico-partidario ou ofensivo a quem quer que seja.

CLAuSULA
CONFLITOS

4Sa.

-

CAMARA

BIPARTITE

PARITARIA

DE

SOLUCAO

DE

As partes convenentes resolvem, de comum acordo, criar a Camara Bipartite
Paritaria de SOlug80 de Conflitos, que tera por escopo a busca do consenso entre
empregado e empregador, de forma a desestimular a procura pelo judiciario
trabalhista, devendo as partes, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do registro
desta conven<;ao coletiva de trabalho, junto
Superintendencia
Regional do
Trabalho, disciplinar, por intermedio de regulamento, 0 seu funcionamento.

a

CLAuSULA 49a. - COMISSAO BILATERAL
Fica institufda uma Comissao Bilateral, composta por no maximo 03 (tres)
representantes do Sindicato Laboral e 03 (tres) do Sindicato Patronal, para conciliar
as divergencias surgidas em decorrencia da aplicagao da presente Norma Coletiva e
das Rela<;oes Coletivas de Trabalho de interesse geral que, para tanto, reunir-se-a a
cada 04 (quatro) meses e, extraordinariamente,
quando necessario,
por
conveniencia das partes.
A primeira reuniao realizar-se-a em setembro de 2017.

';P..§~flll~ltM'tJr:lJ<'~Q.;:l!1$tflf!{QM~llttlIJ~/(!lfl.llJ'l'l';~i,:!\J.Jll*\)J·,i~;Bf8;;t;:!3~~1!:;:;]yi;
CLAuSULA

soa. -

MUL TA

Fixagao de multa no valor de 2% (dois por cento) do salario normativo, por
infragao e por empregado, em caso de descumprimento
de gualguer das
cliiusulas contidas nesta convencao, desde que nao cominada com qualquer
multa especffica, revertendo seu valor em favor da parte prejudicada.

CLAuSULA S1a. - MAo-DE-OBRA
As empresas, em suas atividades produtivas, utilizar-se-ao de mao-de-obra propria,
de empreiteiros e sub-empreiteiros, desde que regularmente constitufdos ou inscritos
nos orgaos competentes, respondendo aquelas (empreiteiras principais), principal e
solidariamente, pelas obrigagoes trabalhistas e previdenciarias dos empregados,
inclusive no que tange ao cumprimento da presente Conven<;ao Coletiva.

t

~~l

19

V

')

Sindicato da Industria da Constru<;ao Pesada
do Estado de Sao Paulo

PARAGRAFO PRIMEIRO: As empresas, quando das contrata~6es dos servi~os, a
serem executados p~r empresas ou profissionais, deverao, obrigatoriamente, fazer
constar nos contratos celebrados com esses terceiros as seguintes exig€mcias
mfnimas:
Mensalmente a "CONTRA TADA" devera apresentar ao Sindicato Laboral:
a) C6pia simples da GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informac;6es a
Previd€mcia Social juntamente com a Rela~ao dos Trabalhadores constantes
do arquivo SEFIP relativa ao mes anterior;
b) C6pia simples da folha de pagamento da obra;
c) Lista atualizada contendo todos os nomes dos empregados, sendo que todos,
sem excec;ao, deverao obrigatoriamente estar registrados no momento do
infcio da prestac;ao laboral, sob pena de rescisao do instrumento contratual.
d) Comprovac;ao do recolhimento da Contribui~ao Sindical.
- Caso qualquer dos documentos supra relacionados nao seja apresentado ou esteja
em desacordo com pagamentos ja efetivados, esse fato devera acarretar a
suspensao de pagamentos vincendos ate a perfeita regularizac;ao da documenta~ao,
bem como cessara, no perfodo, a aplicac;ao de qualquer reajuste previamente
pactuado entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.
- Substituir, imediatamente, p~r solicitac;ao da "CONTRA TANTE" qualquer preposto
ou empregado que, a criterio desta, nao corresponda as necessidades tecnicas de
perfeita execuc;ao das obras ou tenha comportamento
inconveniente
ou
irresponsavel e que descumpra quaisquer Normas de Seguranc;a e Medicina e
Higiene do Trabalho ou Regulamentos Internos da Obra.
- Devera a "CONTRA TADA" manter na obra, por sua conta e risco, todos os
empregados registrados, nao podendo haver empregados autonomos, trabalhadores
de cooperativa de mao-de-obra, bem como trabalhadores temporarios, exce~ao feita
as contratac;6es amparadas na Lei 6.019/74.
Tambem devera apresentar a
"CONTRA TANTE" quinzenalmente ou sempre que Ihe for solicitado, 0 seu livro ou
fichas de registro de empregados devidamente atualizados, assim como os exames
medicos admissionais, peri6dicos. Os salarios, assim como as demais imposic;6es
contidas na presente Convenc;ao Coletiva de Trabalho e todos os demais encargos
sociais, cujos pagamentos sejam de responsabilidade e onus exclusivos da
"CONTRATADA", deverao ser pagos pontualmente, por esta ultima, sob pena de
poder a "CONTRA TANTE" reter 0 pagamento a ela devido, ate a completa
regulariza~ao dos referidos pagamentos.
- A "CONTRA TADA", para prestac;ao dos servic;os ajustados,
devera se
comprometer perante a "CONTRATANTE" a satisfazer e executar 0 que determina a
Lei 6514 de 22/12/77 Capitulo V do Titulo 11 da CLT, aprovada pelo DL 5452 de
1/5/43, ao que determina a Portaria 3214/78
em relac;ao as NR - Normas
Regulamentadoras,
bem como, tomar conhecimento e divulgar no ambito da
empresa, as regras e diretrizes constantes do Manual de Seguran~a da Contratante.
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- A "CONTRA TADA" se obriga a fornecer aos seus empregados todos os equipamentos de
prote9C30,fiscalizando 0 seu uso e 0 integral cumprimento das normas de preven9ao contra
acidentes, de acordo com a NR 18 da Portaria N° 4 de 04/07/95 publicada no Diario Oficial
da Uniao em 07/07/95, higiene e seguran9a do trabalho e de combate a incendio. A
"CONTRA TADA" nao podera alegar em hip6tese alguma, 0 desconhecimento a respeito da
seguran9a e higiene do trabalho.
- Qualquer funcionario da "CONTRA TADA" ao ser admitido devera alem de se submeter ao
exame medico admissional - frequentar obrigatoriamente 0 curso admissional de preven9C30
contra acidentes, assim como, todos os funcionarios da "CONTRA TADA" deverao
obrigatoriamente
comparecer as reunioes que a "CONTRA TANTE" faz realizar por
Engenheiro de Seguran9a e lou Tecnico de Seguran9a do Trabalho, tudo para minimizar e
evitar qualquer risco de acidentes.
- Em caso de fiscaliza9ao pelos 6rgaos competentes que gerem multas ou qualquer onus a
"CONTRA TANTE" proveniente de desacordo com a seguran9a e higiene do trabalho que
envolva a "CONTRA TANTE", e de responsabilidade da "CONTRA TADA" 0 pagamento deste
onus.
- A empresa CONTRATADA devera ter na obra armarios individuais para muda de roupa
dos seus funcionarios em numero suficiente, prevendo inclusive um aumento repentino do
efetivo.
- Permitir a qualquer tempo a fiscaliza9ao dos servi90s pela "CONTRATANTE",
ou
elemento designado pela mesma, ficando certo que tal fiscaliza9ao nao eximira a
"CONTRA TADA" de responsabilidade por falha de execu9C30dos mesmos.
Conforme portarias do Ministerio do Trabalho e da Secretaria de Seguran98 e Saude
do Trabalho, a "CONTRA TADA" devera ter em maos e sempre atualizados, os seguintes
itens:
a)
b)
c)
d)
e)

ficha de registro de funcionarios (c6pia autenticada);
ASO - atestado de saude ocupacional (c6pia autenticada), conforme a NR-7;
fichas de treinamento admissional e peri6dicos, conforme item 18.28.2 da NR-18;
PPRA - programa de preven9ao de riscos ambientais, conforme a NR-9;
PCMSO - programa de controle medico de saude ocupacional, de acordo com a NR7 atraves da Portaria 24/94 de 29/12/94.
f)
anota9ao de responsabilidade tecnica - ART do engenheiro responsavel;
g) registro do tecnico de seguran9a do trabalho - SEESMET
h) CIPA - Comissao Interna de Preven9ao de Acidentes sempre atualizada e de acordo
com 0 que estabelece a NR-5 atraves da Portaria SSST nO05 de 18/04/94, publicada
no Diario Oficial da Uniao em 11/08/94 e item 18.33 da NR-18;
i)
rela9ao com numero de trabalhadores no pico;
j)
crachas de identifica9ao dos funcionarios;
k) c6pia dos comprovantes de entrega dos equipamentos de prote9ao individual
especifico para a fun9ao;
I)
uniforme com timbre da empresa;
m) CTPS - c6pia autenticada da 1a folha on de constam 0 nome do funcionario e nOda
carteira, e a folha de registro da admissao.

- E obrigat6ria a apresenta9ao da "CONTRA TADA" junto ao SEESMT - Servi90
Especializado de Engenharia, Seguran98 e Medicina do Trabalho da "CONTRA TANTE",
quando da sua efetiva implanta9ao para receber 0 treinamento de integ ra9C30, 0 que devera
ocorrer antes do inicio dos servi90s. No dia do ingresso no canteiro de obras e antes do
inicio dos servi90s, os empregados da "CONTRATADA" sao obrigados a se apresentarem
uniformizados,
portando os EPI's adequados para suas atividades e devidamente
identificados, portando 0 cracha de identifica9ao.
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- E

obrigat6rio que a "CONTRATADA" designe, formalmente, 0 tecnico de seguranc;(a e
medicina do trabalho que sera responsavel pelas ac;(oesde seguranc;(a do trabalho, conforme
as normas regulamentadoras da legislac;(aovigente.
- Durante a execuc;(ao dos servic;(os na obra, deverao ser apresentados tambem:
-

c6pias autenticadas dos exames peri6dicos;

-

c6pias simples dos cartoes de pontos mensais.

A "CONTRATADA" e obrigada a participar de eventos promovidos pelo SEESMT e pela
CIPA da "CONTRATANTE".
- As marca¢es
de ponto dos funcionarios, contendo os horarios de entrada, almoc;(o e
saida, deverao ser mantidas na obra onde estao sendo executados os servic;(os.
- A "CONTRA TADA" devera entregar uma c6pia autenticada do Contrato Social e do cartao
do CNPJ de sua empresa na obra, antes do inicio dos servic;(os, com a finalidade de
constatar se os mesmos se propoem a explorar as mesmas atividades fim.
- A "CONTRA TADA" e seus empregados devem cumprir 0 horario de servic;(o conforme
determinac;(ao da administrac;(ao da obra, nao podendo a jornada extraordinaria de trabalho
ultrapassar 0 limite de duas horas diarias quando a jornada normal de trabalho for de oito
horas, salvo na hip6tese de necessidade imperiosa de servic;(os, nos termos da
lei.PARAGRAFO
SEGUNDO: As Empresas que se utilizarem de mao-de-obra
de
reeducandos provenientes do sistema prisional, pagarao a estes os mesmos salarios e
beneficios previstos nesta Convenc;(ao Coletiva.
PARAGRAFO TERCEIRO: Aplicam-se aos empregados das empresas contratadas para
prestac;(ao de servic;(osde empreiteiras, subempreiteiras e inclusive de empresas de servic;(os
temporarios (capitulo IV, artigos 17° e 20° do Decreto nO73.814/74, e a Lei nO6.019174), as
Normas Coletivas pactuadas entre os sindicatos patronal e profissional da categoria
predominante da empreiteira principal, inclusive, no que conceme as obrigac;(oes de
desconto e recolhimento das contribuic;(oes sindicais, assistencial e mensalidade associativa.

CLAuSULA 52a - ENQUADRAMENTO

DE EMPRESAS JUNTO AO SINDICATO

o enquadramento das empresas, empreiteiras e sub-empreiteiras junto ao sindicato
devera ser feita individualmente p~r obra e CNPJ, tao logo sejam iniciados os
servigos.
PARAGRAFO PRIMEIRO: Para 0 cadastramento das empresas, empreiteiras e subempreiteiras, estas deverao encaminhar ao Sindicato c6pia do cartao CNPJ e do
contrato social.
PARAGRAFO SEGUNDO: Caso as empresas ja possuam cadastro no Sindicato e
iniciem servigos em outros trechos, lotes ou obras, deverao proceder novo
cadastramento.
PARAGRAFO TERCEIRO: Para 0 encerramento do cadastro a empresa devera
enviar documento habil a comprovar 0 termino ou paralisagao da obra.
CLAuSULA 53a - ENCERRAMENTO

DA EMPRESA OU OBRA

Obrigam-se as empresas a comunicar por escrito 0 Sindicato Laboral, quando do
encerramento das atividades da empresa e/ou de obras.
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PARAGRAFO UNICO: Caso a empresa nao proceda ao cancelamento perante 0
Sindicato, arcara com 0 pagamento das contribui<;oes vencidas e vincendas com
base no valor pago no ultimo meso
CLAuSULA

54a. - ACORDOS

COLETIVOS

DE TRABALHO

Ficam ressalvadas desta Conven<;ao Coletiva de Trabalho as empresas que
celebraram ou venham a celebrar Acordos Coletivos de Trabalho com 0 Sindicato
dos Trabalhadores nas Industrias da Constru<;ao Pesada e Afins do Estado de Sao
Paulo, desde que tenham a mesma vigencia desta conven<;ao.
CLAuSULA

55a

-

TERMOS

ADITIVOS

E ACORDOS

SINDICAIS

Fazem parte integrante da presente Conven<;§o Coletiva de Trabalho, termos
aditivos e acordos sindicais, os quais estabelecem condi<;oes diferentes das aqui
ajustadas.
ENCERRAMENTO

E, por estarem justos e acertados, e para que produza os seus jurfdicos e legais
efeitos, assinam as partes convenentes a presente Conven<;ao Coletiva de Trabalho,
em 4 (quatro) vias, de igual teor e forma.

Sao Paulo, 17 de maio de 2.017.

SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAo PESADA DO ESTADO DE SAO PAULO
-SINICESP
CNPJ n° 62.326.137/0001-98
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CESAR AUGUSTO DEL SASSO
Gerente juridico
CPF n° 086.594.678-76

CPF nO 044.619.238-43

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DA CONSTRUCAo
INFRAESTRUTURA E AFINS DO ESTADO DE sAo PAULO
CNPJ nO 62.660.865/0001-31
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TERMO DE ADESAO AO BANCO DE HORAS

Pelo presente termo,
(denominac;ao da empresa),
com sede no municfpio de
, Estado de
,
inscrita no CNPJ/MF sob 0 nO
, por seu representante
legal,
(nome e qualificac;ao completa do representante
legal), ao final assinado, vem aderir ao sistema de "BANCO DE HORAS", nos
moldes do que dispoe 0 artigo 59 da Consolidac;ao das Leis do Trabalho, com a
redac;ao dada pela Lei nO9.601, de 21.01.98, previsto na clausula 30a da Convenc;ao
Coletiva de Trabalho celebrada entre 0 Sindicato da Industria da Construc;ao Pesada
do Estado de Sao Paulo e 0 Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias da
Construc;ao Pesada e Afins do Estado de Sao Paulo, com vigen cia de 1°.05.2017 a
30.04.2018, aceitando-o em todos os seus termos, comprometendo-se, ainda, sob
as penas da lei, a prestar, aos sindicatos laboral e patronal, sempre que solicitado,
as informac;oes que permitam 0 acompanhamento
e averiguaC;ao do fiel
cumprimento dos requisitos previstos na legislac;ao pertinente e na clausula 30a da
referida Convenc;ao Coletiva de Trabalho, notadamente no que diz respeito ao prazo
ou a periodicidade da prorrogaC;ao....

Sao Paulo,

de

de

.

(assinatura do representante legal)

~
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