
CLAUSULA 13: DATA BASE, VIGENCIA E ABRANGENCIA. 
Fica mantida a data base em 1 ° de maio para a categoria e ajustado que a 

presente convencao tera a vigencia de 24 (vinte e quatro) meses, iniciando-se em 01 de 
maio de 2016, findando-se em 30 de abril de 2018, excetuadas as clausulas de natureza 
econornica (Reajuste Salarial - Piso da Categoria - Segura de Vida - Tiquete 
Alirnentacao). que serao objeto de neqociacao para vigencia no perfodo de 01/maio/2017 
a 30/abril/2018. 

PARAGRAFO PRIMEIRO: Abranqencia: Albertina, Andradas, Areado, 
Bandeira do Sul, Bras6polis, Born Repouso, Botelhos, Bueno Brandao, Cabo Verde, 
Cachoeira de Minas, Caldas, Camanducaia, Cambui, Campestre, Careacu, Carma de 
Minas, Carvalh6polis, Caxambu, Cristina, Conceicao das Pedras, Conceicao do Rio 
Verde, Conceicao dos Ouros, Congonhal, C6rrego do Born Jesus, Consolacao, Delfim 
Moreira, Divisa Nova, Don Vicoso, Espirito Santo do Dourado, Estiva, Extrema, 
Goncalves, Guaxupe, Heliodora, lbitiura de Minas, lnconfidentes, lpuiuna, ltajuba, 
ltanhandu, ltapeva, Jacutinga, Jesuania, Lambari, Machado, Maria da Fe, Marmel6polis, 
Monte Belo, Monte Siao, Munhoz, Muzambinho, Natercia, Olimpia Noronha, Ouro Fino, 
Parais6polis, Passa Quatro, Pedralva, Piranqucu, Piranguinho, Peco Fundo, Pecos de 
Caldas, Pouso Alegre, Pouso Alto, Santa Rita de Caldas, Sapucai Mirim, Santa Rita do 
Sapucaf, Sao Goncalo do Sapucaf, Sao Joao da Mata, Sao Jose do Alegre, Sao 
Lourenco. Sao Sebastiao da Bela Vista, Sao Sebastiao do Rio Verde, Senador Jose 
Bento, Serrania, Silvian6polis, Soledade de Minas, Toledo, Turvolandia, Virginia e 
Wenceslau Braz. ~ 

PARAGRAFO SEGUNDO: A entidade representativa dos trabalhadores 
acima identificada tern ate o ultimo dia util do mes de rnarco para apresentacao mediante 
recibo de sua pauta de reivindicacoes ao SINDUSCON-SUL para discussao com as 
empresas associadas e apresentacao de contraproposta, que devera ser realizada em /I, 
ate 1 O (dez) dias uteis ap6s a entrega da pauta. ~ 

0 Sindicato lntermunicipal dos Trabalhadores nas Industrias da 
construcao e do Mobiliario do Sul de Minas - Sintracom Sul Minas, com sede na 
Avenida Dr. David Benedito Ottoni, n°. 278, Jd. dos Estados, na cidade de Pecos de 
Caldas/MG, representado pelo seu Presidente Mauricio dos Santos de Assis, e do lado 
patronal o Sindicato lntermunicipal das Industrias da construcao e do Mobiliario do 
Sul de Minas, com sede na Avenida Sao Francisco, n° 550 - Bairro Primavera - Pouso 
Alegre (MG), representado pelo seu Presidente Argeu Quintanilha de Carvalho Junior, 
firmam a presente Convencao Coletiva de Trabalho, para vigorar entre 01 de maio de 
2016 a 30 de abril de 2018, que se reqera mediante as seguintes clausulas e condicoes: 
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Funcoes Piso Salarial - Mensal 

Afiador de Serras R$ 1.096,00 
Mantador de Embalagens 
Operador de Motosserra 
Serrador de Madeira 
Eletricista Paine! R$ 1.892,00 
Eletricista Industrial 
Encanador Industrial 
Mecanico de Manutencao 
Mecanico Industrial 
Pintor Industrial 

Mecanico Mantador R$ 1.657,00 
lnstrumentista R$ 2.403,00 
Soldador Eletrodo R$ 1.722,00 
Soldador TIG R$ 2.147,00 

PARAGRAFO PRIMEIRO: As funcoes a seguir especificadas terao os 
seguintes pisos minimos mensais: 

Classfflcacao Funcoes Piso Salarial - Mensal 

Nao Qualificados Ajudantes R$ 1.011,00 
Auxiliar de Producao 
Serventes 
Auxiliar Administrative 

Qualificados Arm adores R$ 1.587,00 
Apontadores 
Assistente Administrative 
Caldeireiros 
Carpinteiros 
E letrici stas 
Encanadores 
Guincheiros 
Marmoristas 
Pedreiros 
Pinto res 

Classtflcacao Funcoes Piso Salarial - Mensal 
Polidores R$ 1.587,00 
Secretarias 
Vigias 
Demais funcoes qualificadas 

CLAUSULA 23: REAJUSTE SALARIAL E PISOS MlNIMOS 
Os empregadores concederao um reajuste de 9,7% (nave virgula sete par 

cento) sabre os salaries praticados em abril de 2016, ficando assegurado que nenhum 
trabalhador recebera salaries abaixo dos seguintes pisos: 



CLAUSULA 63: ATIVIDADE PENOSA 
Os empregados que trabalham em services externos ao perimetro do 

piano de trabalho receberao um adicional de penosidade, calculado sabre o valor do 
salario nominal, observadas as seguintes proporcionalidades: 

a) De 5,00 metros ate 10,00 metros - adicional de penosidade de 20%; 
b) Acima de 10,01 metros - adicional de penosidade de 30%. 
PARAGRAFO PRIMEIRO: 0 servente ou outro funcionario podsra operar 

o guincho, desde que comprovadamente treinado para esta finalidade. Neste caso, fara 
jus ao adicional de penosidade, no importe corresponde a 30% de seu salario nominal, 
pago proporcionalmente as horas efetivamente trabalhadas em tal atividade. 

PARAGRAFO SEGUNDO: 0 adicional de penosidade nao sera devido ao 
funcionario registrado na funcao de guincheiro. 

~i~:up~~~i~a7~ ~~I~:~~:~: ::~~l~:m menos de 25 (vinte e cinco) ~ 
milfmetros de espessura nos andaimes de madeira e e vedada sua reutilizacao. No caso 
de cavaletes, a madeira de sustentacao devera ter no minima 50 (cinquenta) millmetro; G 

CLAUSULA 53: INTEGRA<;AO DAS HORAS EXTRAS/RESCISAO 
Fica pactuado que as horas extraordinarias habitualmente prestadas 

inteqrarao o salario para todos os efeitos, inclusive para repercutir nas parcelas 
rescis6rias. 

CLAUSULA 43: AVISO PREVIO 
Os empregadores, no ato da dispensa de qualquer empregado, se 

comprometem a conceder o aviso previo por escrito, respeitando a proporcionalidade 
instituida pela Lei n° 12.506/11, especificando se o empregado devera ou nao trabalhar 
durante a sua vigencia, bem como o dia, hora e local da rescisao, tudo como determina a 
CL T - Consolidacao das Leis do Trabalho. 

PARAGRAFO PRIMEIRO: Fica expressamente proibido o cumprimento 
do aviso em casa ou na "ociosidade", devendo ser respeitado o referido institute 
"jurldico". 

PARAGRAFO SEGUNDO: Fica assegurada ao empregado que pedir 
dernissao, a dispensa do cumprimento do aviso previo, a partir do memento em que o 
mesmo comprovar formalmente, mediante protocolo, a consecucao de novo emprego, 
com acerto rescis6rio no prazo de cinco dias uteis, sem lncidencia de quaisquer 
descontos dos dias que faltam para cumprimento do referido aviso, percebendo apenas 
os dias trabalhados. 

CLAUSULA 33: SUBSTITUl<;AO 
No afastamento do empregado, o obreiro que o substituir percebera a 

mesma rernuneracao do substituido, enquanto perdurar o afastamento. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Para efeitos de aplicacao desta Convencao 
Coletiva de Trabalho, considera-se empregador a empresa, pessoa ff sica ou juridica, que 
subordina continuamente a prestacao de services mediante salaries. 

PARAGRAFO TERCEIRO: Eventuais aumentos salariais concedidos 
pelos empregadores no periodo de maio/2015 a abril/2016 poderao ser compensados em 
relacao ao percentual estabelecido no caput desta clausula. 



CLAUSULA 103: ADIANTAMENTO DE SALARIOS 
Os empregadores concederao aos seus empregados um adiantamento ~ ~ 

salarial (vale) de, no minima, 40% (quarenta por cento) do salario nominal do respectivo J (:j 
mes, ate o 20° (viqesirno) dia de cada mes. O adiantamento previsto nesta clausula, cas4o Ci 
o 20° (viqesirno) dia do mes nae seja util, sera considerado no dia util imediatamente 

CLAUSULA 93: FORMA DE PAGAMENTO 
Os empregadores efetuarao o pagamento de salaries de seus empregados 

ate o quinto dia util de cada mes, que podsra ser realizado em dinheiro ou dep6sito 
bancario, de acordo com o que ficar acertado entre as partes. Se a opcao for dep6sito 
bancario, os empregadores deverao fornecer aos empregados o nome do banco, a 
aqencia e o nurnero de sua conta, na qua! serao efetuados os pagamentos, devendo o 
funcionario fornecer os documentos necessaries solicitados pela instituicao bancaria para 
abertura da referida conta, sem onus para o trabalhador, excetuadas eventuais tarifas 
bancarias incidentes sobre a conta, cuja titularidade pertenca ao funcionario. 

CLAUSULA 83: UNIFORME 
Os empregadores fornecerao uniformes novos, com renovacao 

proporcional ao tempo medic de seu desgaste, devendo os empregados zelar por sua 
guarda. Os fornecimentos, tanto na admissao, quanto no sexto mes de trabalho e nas 
renovacoes, serao gratuitos. 

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os uniformes serao entregues, mediante 
recibo onde conste a identificacao da empresa, observadas as seguintes frequencias e 
quantidades: 02 (dois) jogos na data da adrnissao e mais 01 (um) jogo quando o 
empregado completar 06 (seis) meses do contrato de trabalho. Uma c6pia do recibo 
devera ser entregue ao empregado. 

PARAGRAFO SEGUNDO: 0 jogo do uniforme sera composto de calca, 
camisa e botina. 

PARAGRAFO TERCEIRO: Fica proibido ao empregado utilizar o uniforme 
fornecido quando estiver executando trabalhos ou tarefas a terceiros. 

PARAGRAFO QUARTO: Os jogos de uniformes serao renovados a cada 
pericdo de 12 (doze) meses, contados da data de sua entrega, desde que o empregado, 
no ato da renovacao, devolva os uniformes usados. Nao ocorrendo a devolucao, a 
renovacao sera realizada, podendo o empregador, para aquelas pecas que possuam a 
identificacao da empresa, proceder a cobranca de multa ao empregado, correspondente 
ao valor integral da peca correspondente, em especie, Em relacao as pecas sem 
identificacao da empresa, a multa a ser aplicada ao empregado correspondera a 1/12 do 
valor do uniforme, proporcionalmente ao tempo restante para se completar 12 (doze) 
meses da entrega anteriormente efetuada. 

PARAGRAFO PRIMEIRO: 0 dimensionamento das estruturas de 
sustentacao e fixacao dos andaimes devera ser realizado por profissional legalmente 
habilitado, conforme NR-18. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Considera-se profissional habilitado, para 
efeito do disposto no paraqrafo anterior, aquele que comprove perante o empregador, 
empresas ou pessoas fisicas, e a inspecao do trabalho, capacitacao mediante curse do 
Sistema Oficial de ensino ou capacitacao mediante curse especializado, ministrado por 
centro de treinamento e reconhecido por Sistema Oficial de Ensino, conforme NR-18. 

em cada face. 



As faltas de empregado estudante, decorrentes da realizacao de prova5s ( ~ .. 
escolares, seriio abonadas pelo empregador, desde que presentes as seguintes ~ 

CLAUSULA 143: FALTA DO EMPREGADO ESTUDANTE 

CLAUSULA 133: COMUNICA<;AO DE DISPENSA 
0 empregador que dispensar o empregado sob a acusacao de falta grave 

devera notifica-lo no ato da dispensa, por escrito e contra recibo, acerca dos motives de 
tal decisao, sob pena da dispensa ser considerada sem justa causa. 

PARAGRAFO UNICO: Caso o funcionario demitido se recuse a assinar a 
notificacao, valera como prova do cumprimento da obriqacao pelo empregador a 
cornunicacao apenas por uma das formas abaixo indicadas: 

a) Envio de cornunicacao via correios com AR; 
b) Envio de telegrama. 

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os materiais a serem divulgados deverao ser 
encaminhados ao empregador, mediante recibo, que se cornprornetera a afixa-los no 
local correspondente. 

PARAGRAFO SEGUNDO: E vedada a divulqacao de materiais politicos e 
partidarios, bem como artigos ou mensagens que ofendam a imagem ou dignidade de 
qualquer pessoa. 

CLAUSULA 123: QUADRO DE AVISOS 
Os empregadores disponibilizarao nos locais de trabalho, em posicao 

visf vel e de facil acesso, espaco para a fixacao de quadro de avisos pelo Sindicato 
Profissional. 

PARAGRAFO PRIMEIRO: 0 local do acidente devera ser isolado, sem 
quaisquer alteracoes, ate a liberacao pela autoridade competente, conforme NR 18, salvo 
em casos de acidentes considerados leves pelo laudo medico. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Os empregadores fornecerao c6pias da CAT 
ao acidentado ou seus dependentes, bem como ao Sindicato da Categoria Profissional, 
nos termos do § 1 ° do artigo 142 do Regulamento dos Beneffcios da Previdencia Social 
(Decreto n° 357/91). 

CLAUSULA 113: ACIDENTE 
Em caso de acidente de trabalho ou doenca profissional, os empregadores 

deverao emitir a CAT (Cornunicacao de Acidente de Trabalho), encaminhando-a ao 
INSS, nos prazos estabelecidos no artigo 142 do Decreto n° 357/91, de 03 de dezembro 
de 1991, com os seguintes dados: 

(a) Nome do acidentado; 
(b) Nurnero da Carteira Profissional; 
(c) Nurnero do RG; 
(d) Endereco do acidentado; 
(e) Data de adrnissao: 
(f) Horario do acidente. 
(g) Local do acidente 
(h) Data do acidente 
(i) Descricao do acidente 
U) Nome de duas testemunhas 

anterior. 
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PARAGRAFO TERCEIRO: Cabera ao empregado apresentar no ato da 
hornoloqacao a via do exame medico demissional, se ainda nae disponibilizada ao 
empregador, nos termos da clausula 213• Caso o funcionario nae cumpra sua obriqacao, 

CLAUSULA 1 Ga: RESCISAO CONTRATUAL 
Contando o trabalhador com tempo de service a partir de 09 (nove) meses, 

considerado para este fim a projecao do aviso previo quando indenizado, a rescisao do 
contrato de trabalho e acerto rescis6rio sera efetuado na sede do sindicato dos 
trabalhadores e com assistencia deste. 

PARAGRAFO PRIMEIRO: Fica vedado o pagamento do acerto rescis6rio 
com cheque, podendo apenas ser realizado com cheque administrative, nominal ao 
empregado, ou em especie, ou por meio de ordem bancaria de credito, transferencia 
eletr6nica disponivel ou dep6sito bancario em especie na conta do empregado, conforme 
lnstrucao Normativa SRT n° 3 do Ministerio do Trabalho, de 21 de junho de 2002. 

PARAGRAFO SEGUNDO: os empregadores deverao comunicar ao 
sindicato com antecedencia de 72 (setenta e duas) horas para assistencia em rescisao, 
devendo no ato rescis6rio apresentar os seguintes documentos: 

a) Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho em 5 (cinco) vias; 
b) Atestado medico demissional em 2 (duas) vias; 
c) Extrato atualizado do FGTS, comprovante individual do dep6sito da 

multa rescis6ria do FGTS sabre o saldo atualizado, demonstrativo individual do calculo da 
multa do FGTS e o comprovante da rnovimentacao do trabalhador (Chave de 
Conectividade); 

d) Guias de Seguro Desemprego; 
e) Comprovantes de pagamento dos ultimas 12 (doze) meses e, se inferior 
o periodo de trabalho, todos os recibos salariais; 
f) 2 (duas) c6pias do Aviso Previo: 
g) Carteira de Trabalho; 
h) Livro ou Ficha de registro; 
i) TRCT preenchido e assinado de acordo com a legisla9ao vigente; 

CLAUSULA 1sa: LIBERA<;AO DE DIRETORES DO SINDICATO 
Os empregadores que tiverem empregados dirigentes Sindicais, os 

liberara ate 5 (cinco) dias ao mes, sendo que o empregado levara ao conhecimento do 
empregador, com 24 (vinte e quatro) horas de antecedencia. o dia no qual necessitara 
ser liberado. 

a) O horario da prova coincida, total ou parcialmente, com o horario de 
trabalho do empregado. 

b) O empregador tenha sido pre-avisado pelo funcionario, com 
antecedencia minima de 48 (quarenta e oito) horas; 

c) 0 empregado, no prazo rnaximo de 07 (sete) dias, contados da data da 
ausencia, comprove, mediante documento fornecido pelo estabelecimento de ensino, seu 
efetivo comparecimento ao evento. 

PARAGRAFO UNICO: Fica expressamente proibida a exiqencia de 
realizacao de horas extras pelo funcionario estudante, desde que ele, mensalmente, 
comprove perante seu empregador a rnanutencao desta condicao, seja atraves de guia 
de pagamento de mensalidade, controle de frequencia ou outro documento fornecido pela 
instituicao de ensino. 

condicoes: 



CLAUSULA 23a: CONTRIBUICAO DOS EMPREGADOS AO SINDICATO 
DOS TRABALHADORES 

As empresas descontarao em folha de pagamento a Contribuicao J. 7L 

CLAUSULA 22a: HORAS EXTRAORDINARIAS 
Todas as horas extraordinarias trabalhadas em dias uteis serao 

remuneradas com adicional de 80% (oitenta por cento) incidentes sabre a hara normal. 
PARAGRAFO UNICO: 0 trabalho realizado nos repousos semanais e 

feriados serao remunerados em dobro. 

CLAUSULA 213: NAO SUPERPOSICAO DE VANTAGEM 
Fica convencionado que, em relacao as vantagens previstas neste 

instrumento, caso alguma outra norma (Lei, Convencao ou Acorda) venha a estabelecer 
regra diversa, sera adotada pelo empregador aquela que for mais favoravel ao 
funcionario, sendo vedada sua curnulacao. 

CLAUSULA 208: EXAME MEDICO DE ADMISSAO E DEMISSAO 
Sera obriqacao do empregador fornecer o atestado medico na admissao e 

na dernissao de cada funcionarlo, fornecendo-lhe uma c6pia, sem onus. 

CLAUSULA 19a: CARTA DE REFERENCIA 
Nos casos de dispensa sem justa causa, desde que solicitado pelo 

funcionario por escrito e mediante recibo, o empregador lhe fornecera Carta de 
Referenda, consignando informacoes sabre o peri odo trabalhado e a funcao exercida, 
fazendo ainda constar os seguintes dizeres ou outro similar: "Nada consta em nossos 
registros que desabone sua conduta no perfodo mencionado". 

CLAUSULA 18a: COMPROVANTE DE PAGAMENTO 
Sera fornecido ao empregado o demonstrativo de pagamento de salario 

com a discrirninacao das parcelas pagas e os respectivos descontos, em papel com 
identificacao do empregador. 

CLAUSULA 17a: FERIADO DA CATEGORIA 
Para que se torne reconhecida a profissao dos integrantes desta categoria 

profissional, fica determinado que toda segunda-feira de Carnaval sera feriado dos 
trabalhadores nas Industrias da Construcao e do Moblliario em todas as cidades de 
abranqencia desta CCT. 

o sindicato dara declaracao ao empregador sabre o ocorrido, a fim de que instrua a acao 
de consiqnacao em pagamento. 

PARAGRAFO QUARTO: Para que a declaracao citada no paraqrafo 
anterior possa ser disponibilizada ao empregador, este devera notificar o empregado, por 
escrito e com antecedencia minima de 05 dias da consulta, a data, horario e local em que 
sera realizado o exame de sauce demissional. 

PARAGRAFO QUINTO: As empresas terao o prazo maxima de ate 30 
(trinta) dias, contados do termino dos prazos estabelecidos no artigo 477 da CL T, para 
forneceram as guias TRCT e CD/SD, devidamente preenchidas, e efetuarem a 
hornoloqacao da rescisao contratual. Ultrapassado referido prazo, desde que configurado 
o dolo ou culpa do empregador, sera devido ao empregado multa no valor equivalente a 
seu ultimo salario base. 
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PARAGRAFO QUARTO: Nos seis primeiros meses de vigencia da 
presente norma coletiva de trabalho, o empregador devera constar nos recibos de 
salaries de seus empregados os seguintes dizeres: "A convencao coletiva de trabalho da 
categoria preve descorrto de 1,5% do salario em favor do sindicato dos trabalhadores. 
Todo trabalhador tern direito a se opor a tal desconto, ate o dia 01 /novembro/2016, o que 
podera ser feito, por escrito e mediante protocolo, no sindicato dos trabalhadores, ou em 
suas subsedes, ou por correspondencia com aviso de recebimento." Caso o empregador 
descumpra a obriqacao prevista neste paraqrafo, os empregados nae poderao sofrer 
qualquer desconto a tftulo de contribuicao assistencial. 

PARAGRAFQ QUINTO: 0 exercfcio ao direito de oposicao nae podera ser 
incentivado pelas empresas I empregadores ou pelo Sinduscon-Sul nem restringido ou 
dificultado pelo Sindicato dos trabalhadores, sob pena de se configurar atos anti- 
sindicais, violacao os princf pios da liberdade sindical e crime contra a liberdade de 
associacao, previsto no artigo 199 do c6digo penal. 

PARAGRAFO SEXTO: A empresa que descumprir as obriqacoes de 
desconto e divulqacao do direito de oposicao nos holerites, arcara com uma multa no 
importe correspondente a 20% do salario de cada empregado, em favor do Sindicato 
profissional, incidente uma unica vez durante a viqencia da presente convencao, 

PARAGRAFO PRIMEIRO: As empresas descontarao em folha de 
pagamento Contribuicao Assistencial de 1,5% (um e meio por cento) de todos os 
trabalhadores filiados ou nao filiados, referente a totalidade do 13° salario. devendo a 
empresa efetuar os dep6sitos ate o dia 20 de dezembro ou em guia pr6pria fornecida 
pelo Sindicato a ser creditada na Conta Corrente n.? 237-2 I Agencia: 1625 I Banco 
Bradesco, de titularidade do Sindicato lntermunicipal dos Trabalhadores nas Industrias da 
Construcao e do Mobiliario do Sul de Minas. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Os empregadores enviarao ao sindicato 
profissional, atraves de correspondencia eletr6nica, ate o dia 15 (quinze) de cada mes, o 
comprovante de recolhimento da contribuicao dos empregados (guia ou dep6sito), 
acompanhada da SEFIP ou meio equivalente, no caso de nela nae constar as 
informacoes referentes aos empregados. 

PARAGRAFO TERCEIRO: Fica garantido o direito de oposicao, que tera 
efeito ex nunc, aos empregados nao filiados, no prazo de 6 (seis) meses a contar da data 
da assinatura da presente norma coletiva de trabalho, devendo a oposicao ser realizada 
pelo pr6prio empregado por escrito e de pr6prio punho, ficando proibido a entrega 
coletiva das cartas de oposicao por representantes da empresa. Para os trabalhadores 
que forem admitidos em data posterior aos 6 meses citados acima, sera concedido prazo 
de 30 dias para o exercfcio do direito de oposicao. A carta de oposicao, que tera a 
mesma vigencia da presente Convencao Coletiva, devera ser instruida pelo trabalhador 
com uma c6pia do RG ou CNH e da carteira de trabalho e center no minimo os seguintes 
dados: CPF e nome complete do empregado; CNPJ e nome complete do empregador; e 
o endereco complete do local da prestacao de services (endereco da obra em que 
trabalha), sendo que o sindicato laboral determinara os horarios para recebimento destas 
cartas. 

Assistencial no importe de 1,5% (um e meio por cento) das verbas salariais ao mes de 
todos os trabalhadores (filiados e nao filiados), conforme o que foi deliberado em 
Assembleia Geral Extraordinaria, devendo a empresa efetuar os dep6sitos ate o dia 07 
do mes subsequente ou em guia pr6pria fornecida pelo Sindicato a ser creditada na 
Conta corrente n.? 237-2 I Agencia: 1625 I Banco Bradesco, de titularidade do Sindicato 
lntermunicipal dos Trabalhadores nas Industrias da Construcao e do Mobiliario do Sul de 
Minas. 
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CLAUSULA 263: DIAS DE CHUVA OU FORCA MAIOR 
Fica garantido o pagamento do dia, como se trabalhado fosse, aos 

empregados que, tendo comparecido ao local de trabalho e cumprido integralmente o 
horario formal da jornada, fiquem impossibilitados de exercer a sua funcao por forca 
maior ou em decorrencia de chuvas. A eventual dlspensa do cumprimento da jornada 
pelo empregado ficara a criteria do empregador. 

CLAUSULA 253: REFEITORIOS E VESTIARIOS 
Os empregadores, que nae possuirem Restaurantes, obrigam-se a manter 

local apropriado para as refeicoes. 

Capital Social da Empresa Contribulcao - R$ 
Obras particulares R$ 55,00 
Microempresa 
Ate R$ 15.000,00 
De R$ 15.001,00 a R$ 500.000,00 R$ 100,00 
De R$ 500.001,00 a R$ 5.000.000,00 R$ 165,00 
Acima de R$ 5.000.000,01 R$ 220,00 

As empresas e as pessoas flsicas que exercem sua principal atividade 
profissional vinculada ao setor da construcao civil e do rnobiliario e estiverem filiadas ao 
Sindicato da categoria econ6mica, contribuirao mensalmente, em favor do SINDUSCON- 
SUL, Conforme tabela abaixo, devendo efetuar Os pagamentos ate o quinto dia util do 
mes, atraves de guia pr6pria fornecida pelo Sindicato, direcionada a credito da Canta 
corrente n. 0 03000965- 7 I Agencia: 014 7 I Operacao: 003 I Caixa Econ6mica Federal I 
Titular: Sindicato lntermunicipal das Industrias da Construcao e do Mobiliario do 
Sul de Minas. 

PATRONAL 
CLAUSULA 243: CONTRIBUICAO DAS EMPRESAS AO SINOICATO 

PARAGRAFO SETIMO: Caso alguma empresa venha a ser obrigada, por 
sentenca judicial transitada em julgado, a restituir a qualquer de seus funcionarios o valor 
correspondente a contribuicao descrita nesta clausula, devera o sindicato da categoria 
profissional, no prazo de 60 dias, indenizar-lhe tal contribuicao, por simples notificacao 
extrajudicial. Para o exercicio do direito previsto neste paraqrafo, e imprescindivel que a 
empresa notifique o sindicato da categoria profissional acerca da existencia da acao 
trabalhista antes de proferida a sentenca de rnerito. Caso nao seja efetuado o pagamento 
no prazo de 60 dias e sendo necessario o ajuizamento de demanda para o recebimento 
dessa parcela, o sindicato incorrera no pagamento do valor, acrescido de multa 
correspondente a 100% do valor devido. 

PARAGRAFO OITAVO: As empresas que deixarem de repassar ao 
sindicato profissional os valores que forem descontados de seus empregados a titulo de 
contribuicoes sindicais arcarao com o pagamento do valor principal retido, acrescido de 
multa correspondente a 100%, alern de responderem pelo crime de apropriacao indebita 
previsto no artigo 168 do C6digo Penal. 

PARAGRAFO NONO: As datas previstas no caput e nos paraqrafos 1° e 
2° desta clausula passarao a viger a partir de setembro/2016. Ate setembro/2016, serao 
as seguintes as datas a serem adotadas: aquela prevista no caput sera o dia 05 de cada 
mes; a do Paraqrafo 2° sera ate o dia 1 O de cada mes. 
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CLAUSULA 328: VALE TRANSPORTE 
A partir de uma distancia de 02 (dois) quilornetros, contados do local de 

trabalho, e desde que o funcionario nao haja renunciado expressamente a este beneficio, 
os empregadores fornecerao aos empregados transporte pr6prio ou vale transports, para 
utilizacao efetiva com despesa de deslocamento da residencia para o trabalho e do 
trabalho para a residencia, podendo descontar do salario do empregado, mensalmente, o 
correspondente a 1 % (um por cento), calculado sobre o valor do salario mfnimo nacional 

CLAUSULA 318: SEGURO DE VIDA 
Os empregadores manterao em favor de seus empregados um seguro de 

vida, sem onus para o empregado, assegurando uma indenizacao de, no mfnimo, R$ 
23.915,00 (vinte e tres mil, novecentos e quinze reais), sendo beneficiaries do referido 
seguro os herdeiros, obedecida a ordem de vocacao hereditaria. 

PARAGRAFO UNICO: 0 seguro previsto no "caput" devera abranger 
morte natural, acidental e incapacidade permanente, sem prejuizo do que dispuser o 
C6digo Civil sobre a culpa. 

uteis, 

CLAUSULA 308: LICENCA PARA CASAMENTO 
A ausencia no trabalho, em virtude de casamento, sera de 05 (cinco) dias 

PARAGRAFO PRIMEIRO: 0 comprovante descrito no "caput" desta 
Clausula sera disponibilizado pelo empregado, independentemente de notificacao pelo 
empregador, ate o 7° (setimo) dia de seu retorno ao trabalho. 

PARAGRAFO SEGUNDO: A ausencia de apresentacao do comprovante 
descrito acima, ou sua disponibilizacao em prazo superior ao estabelecido no paraqrafo 
anterior, acarretara a consideracao das ausencias como injustificadas, autorizando os 
descontos dos dias faltantes, bem como sua repercussao nas demais verbas trabalhistas 
(terlas e DSR). 

CLAUSULA 293: FALTA JUSTIFICADA 
Nao sera considerada falta ao trabalho o periodo em que o funcionario 

estiver acompanhando seu filho menor ou incapaz em procedimento de internacao 
hospitalar, des de que o respective perf odo de abono seja comprovado por documento 
habil, fornecido pelo medico que acompanhou o enfermo ou pela unidade de saude, 
elaborada em conformidade com as normas expedidas pelo Conselho Federal de 
Medicine, 

PARAGRAFO UNICO: Esta licenca sera de 05 (cinco) dias uteis. 

CLAUSULA 283: LICENCA PATERNIDADE 
A licenca paternidade, nos moldes previstos no artigo 7°, Incise XIX da 

CF/1988 e artigo 10°, § 1 ° dos Atos das Disposicoes Constitucionais Transit6rias, sera 
concedida a partir da data do parto ou do dia da internacao da esposa ou companheira, a 
escolha do empregado, devendo ser considerado em caso de adocao de criancas com 
ate 5 anos. 

CLAUSULA 273: COPIA DO CONTRATO DE TRABALHO 
Durante a vigencia da presente convencao. todo o empregado que for 

admitido recebera, no ato da contratacao, uma c6pia do contrato de trabalho por ele 
assinado, sob pena de nulidade do documento. 
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CLAUSULA 363: JORNADA DE TRABALHO 
A jornada de trabalho semanal sera de 44 (quarenta e quatro) horas, 

sendo cumprida, em carater regular, de segunda-feira a sexta-feira, adequando os 
horarios aos Ii mites da jornada semanal e de 1 O horas diarias, configurando, assim, a 
cornpensacao de jornada. 

PARAGRAFO PRIMEIRO: Sera permitido o trabalho aos sabados, de 
forma eventual e desde que o empregado, livremente, opte par sua realizacao, sem que 
sofra qualquer tipo de punicao no caso de recusa. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Ocorrendo o trabalho aos sabados, todas as 
horas trabalhadas serao pagas em dobro. 

PARAGRAFO TERCEIRO: As regras previstas no caput e paraqrafos 
anteriores nae se aplicam as areas administrativas e comerciais, que poderao cumprir a 

CLAUSULA 353: FERIAS 
Os empregadores deverao avisar os empregados, por escrito, com 30 

(trinta) dias de antecedencia, a concessao das ferias, cujo gozo iniciara no primeiro dia 
util da semana ou do mes. 

CLAUSULA 343: FERIADO AO SABADO 
Na hip6tese de feriados nacionais, estaduais ou municipais coincidentes 

com os sabados, os trabalhadores farao jus ao pagamento daquele dia em dobro, salvo 
se o trabalhador nao tiver compensado, anterior ou posteriormente, o dia do sabaco. 

CLAUSULA 333: MUL TA 
Fica estabelecida uma multa no valor de 10% (dez por cento) do salario do 

empregado, por clausula descumprida desta convencao, a ser aplicada tanto para os 
empregadores, quanto para os empregados 

PARAGRAFO PRIMEIRO: A multa devida em razao do descumprimento 
de clausula da convencao sera revertida integralmente em favor da parte prejudicada, ou 
seja, empregado, empregador e/ou sindicatos, dependendo da clausula descumprida. 

PARAGRAFO SEGUNDO: A penalidade prevista nesta clausula nae sera 
aplicada caso haja previsao de sancao pecuniaria pela norma vigente, cujo fato gerador 
seja o mesmo da clausula violada e desde que ela seja revertida a parte prejudicada. 

PARAGRAFO PRIMEIRO: 0 fornecimento do beneffcio de vale-transporte 
ou transporte pr6prio, embora seja uma vantagem econ6mica ao trabalhador e nae 
dependa de nenhum requisite, nao inteqrara o salario, possuindo natureza indenizat6ria. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Caso o trabalhador opte a fazer os percursos 
residencia/trabalho e trabalho/residencia, em meio de transporte de sua propriedade, o 
vale-transporte sera quitado a tftulo de cornpensacao, pelo desgaste da propriedade do 
empregado, desde que o vefculo seja automotor conforme caracterfsticas definidas pelo 
C6digo de Transite Brasileiro. 

PARAGRAFO TERCEIRO: Os empregadores rnanterao, nos locais de 
dificil acesso, vef culo para prestacao de socorro em caso de urqencia. 

PARAGRAFO QUARTO: E vedado ao empregado utilizar do vale 
transporte para a realizacao de deslocamentos pr6prios ou de terceiros, fora dos trajetos 
de ida e volta entre o local de trabalho e sua residencia. 

PARAGRAFO QUINTO: 0 fornecimento pelo empregador de transporte 
pr6prio excluira sua obriqacao de fornecer o vale transporte. 

vigente. 



CLAUSULA 40a: ADIANTAMENTO DO 13° SALARIO 
Os empregados que usufrufrem de suas ferias no perf odo de julho a ).('f-.. 

setembro poderao solicitar par escrito ao empregador, par ocasiao do terrnino do peri odo · \. ~ 
concessivo e retorno ao trabalho, adiantamento correspondente a 50% (cinquenta par 
cento) do valor que lhe seria devido a titulo de 13° salario, cujo calculo levara em ~ 
consideracao o salario base percebido no mes imediatamente anterior a solicitacao. · 
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CLAUSULA 39a: ADICIONAL DE TRANSFERENCIA 
Ao empregador e vedado transferir o empregado, sem sua anuencia, para 

localizacao diversa da que resultar o contrato, salvo as situacoes previstas no artigo 469 
da CL T. 

PARAGRAFO PRIMEIRO: Fica assegurado ao trabalhador que for 
transferido temporariamente, um adicional de no mfnimo 25% (vinte e cinco par cento) 
sabre o salario base que percebia, enquanto durar a situacao. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Fica assegurado ao trabalhador que for 
transferido temporariamente, sem qualquer onus, meios necessanos para o 
deslocamento ate sua residencia par duas vezes ao mes, enquanto durar a transferencia. 

PARAGRAFO TERCEIRO: Entende-se coma transferencia ternporaria 
aquela que e provis6ria, que nao e definitiva. 0 trabalhador que labora durante a semana 
toda em outro municf pio e retorna somente no final de semana para sua residencia e 
considerado como trabalhador transferido temporariamente, fazendo jus ao adicional de 
25% (vinte e cinco por cento). Ao trabalhador que vai e volta, todo dia, de seu municfpio 
para outro municf pio vizinho este nae faz jus ao adicional de transferencia. 

CLAUSULA 3aa: DESVIO DE FUN<;Ao 
0 empregado contratado em determinada funcao, desde que de forma 

expressa manifeste sua concordancia e possua capacidade tecnica e ff sica para a nova 
funcao, podera ser desviado temporariamente para outras atividades que nae lhe sejam 
pr6prias, passando a ser remunerado, enquanto perdurar a nova atividade, pelo maior 
salario observado entre sua funcao anterior e aquela que passou a exercer 
temporariamente. 

CLAUSULA 37a: JORNADA 12 X 36 
Fica autorizado aos empregadores estabelecerem jornada de trabalho no 

regime de 12x36, ou seja, jornada de 12:00 horas, sendo 11 :00 horas trabalhadas, com 
1 :00 hara de intervalo intrajornada, par 36:00 horas de descanso; 

PARAGRAFO PRIMEIRO: Em caso da adocao da jornada de 12x36, 
desde que cumprida a jornada pactuada, inclusive com a observancia do intervalo 
intrajornada de 1 :00 hara diaria para descanso e alirnentacao, nao serao tidas coma 
horas extras as excedentes a sa diaria e 44a semanal; 

PARAGRAFO SEGUNDO: Na eventualidade de trabalho em feriados, fica 
assegurada a percepcao das horas trabalhadas em dobro, caso nae seja concedida folga 
nos sete (7) dias seguintes ao feriado em questao: 

PARAGRAFO TERCEIRO: Nas jornadas do regime 12x36, cumpridas em 
horario noturno, fica mantido o computo para a hara noturna de 00:52':30" (cinquenta e 
dais minutos e trinta segundos) para cada hara laborada, garantindo-se o adicional 
noturno legalmente previsto. 

jornada legal em horario comercial, de segunda-feira a sabado, a criteria do empregador, 
ressalvada a existencia de acordo individual de cornpensacao de jornada. 
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CLAUSULA 46a: INSTALACOES SANITARIAS 

CLAUSULA 45a: CAMPANHA DE SINDICALIZACAO 
Os empregadores perrnitirao que, pelo menos 1 (uma) vez por mes, o 

Sindicato promova campanha de sindicalizacao nos locais de trabalho ou sede do 
estabelecimento do empregador. 

CLAUSULA 44a: MOTIVOS QUE NAO JUSTIFICARAO 0 TERMINO DA 
RELACAO DE EMPREGO 

Nao constituirao causa justificada para o terrnino da relacao de emprego 
os seguintes motivos: 

a) A filiacao ao Sindicato ou a participacao em atitudes sindicais fora das 
horas de trabalho ou, com o consentimento do empregador, durante as horas de trabalho; 

b) Ser representante dos trabalhadores ou atuando nesta qualidade; 
c) Apresentar uma queixa ao participar procedimento estabelecido contra 

um empregador por supostas vlolacoes de leis ou regulamentos, ou recorrer perante as 
autoridades administrativas competentes; 

d) A raca, cor, sexo, o estado civil, a responsabilidade familiar, a gravidez, 
a reliqiao, as opinioes politicas ou de origem social; 

e) A ausencia ao trabalho durante licenca maternidade; 
f) A exlstencia de procedimento criminal, sem transito em julgado, 

respeitando o Princf pio Constitucional de Presuncao de Inocencia. 

CLAUSULA 43a: SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO 
Sera observada a Norma Regulamentadora (NR-18), aprovada pelo MTB 

em 4-7-1995, publicada no DOU em 7-7-1995 e suas alteracoes posteriores. 

CLAUS ULA 42a: CONTRA TO POR OBRA CERT A 
Fica proibido o contrato por obra certa, salvo acordo expresso com o 

Sindicato Representante da Categoria Profissional, devendo a rescisao, na hip6tese de 
acordo com a referida entidade, ser efetuada com assistencia sindical, 
independentemente do tempo de service, ate o primeiro dia util imediato ao terrnino do 
contrato. 

PARAGRAFO UNICO: Os empregados ou seus respectivos Sindicatos 
representatives da categoria profissional poderao intentar acao de cumprimento na forma 
e para os fins especificados no artigo 872, paraqrafo unico, da CL T, equiparando a 
presente convencao coletiva de trabalho ao acordo judicial, emprestando-lhe, o artigo 611 
da CL T, carater normative. 

Convencao. 

CLAUSULA 41a: ACAO DE CUMPRIMENTO 
As partes obrigam-se a observar fiel e rigorosamente a presente 

convencao, por expressar o ponto de equilibrio entre as reivindicacoes apresentadas pelo 
Sindicato Profissional e os oferecimentos feitos em contrapropostas pela entidade 
Sindical Patronal, sendo irrenunciaveis os direitos e obriqacoes previstos nesta 

PARAGRAFO PRIMEIRO: 0 pagamento do adiantamento referido no 
caput desta clausula sera quitado juntamente com o salario do mes. 

PARAGRAFO SEGUNDO: A cornpensacao do adiantamento concedido 
nos termos desta Clausula ocorrera nos moldes previstos no artigo 3° da Lein° 4.749/65. 
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1 
CLAUSULA soa: ANOTA<;OES NA CTPS I I 
Os empregadores anotarao na Carteira de Trabalho os salariol-- 

efetivamente percebidos, ficando repudiada pelas partes a atividade do empregador em ~ 
fraudar a leqislacao e anotar salario diverse daquele. , 

PARAGRAFO UNICO: A CTPS sera entregue para anotacao, devendo o 
empregador fornecer recibo escrito ao obreiro, constando o prazo de 48 (quarenta e oito) 

Os empregadores se obrigam a fornecer e arcar com custos dos EPI 
(Equipamentos de Protecao Individual), cuja entrega devera ser comprovada por 
documento escrito, assinado pelo empregado. 

PARAGRAFO PRIMEIRO: Pelo menos duas vezes ao ano, o empregador 
devera promover, as suas expensas, orieritacao e treinamento coletivo sobre o uso 
correto do EPI. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Quando julgar necessario, o empregado 
podera solicitar orientacao e treinamento extra sobre o uso correto de equipamentos de 
protecao. 

PARAGRAFO TERCEIRO: 0 empregado e obrigado a utilizar o EPI de 
acordo com as orientacoes dadas pelos empregadores. 

PARAGRAFO QUARTO: O empregador tera o direito de receber por 
desconto em especie no salario do empregado o valor de multas geradas contra si pelo 
uso indevido ou pela nae utilizacao dos EPls por seu empregado que deliberadamente 
descumprir as orientacces recebidas, na proporcao de 10% (dez por cento) do valor da 
multa aplicaoa na prirneira vez e 50% (cinquenta por cento) do valor da multa aplicada 
nas reincidencias. A cobranca parcial do empregado do valor da multa aplicada cabera 
desde que o empregador cumpra os seguintes quesitos: 

a) Comunicar por escrito o empregado da possibilidade desta punicao: 
b) Cumprir as deterrninacoes dos paraqrafos 1 ° e 2° desta clausula e ainda 

o que determina a NR-18 no que tange ao fornecimento, treinamento e renovacao dos 
equipamentos; 

c) Enviar ao Sindicato a que pertence o empregado a cornprovacao dos 
procedimentos acima descritos nas alineas "a" e "b" acompanhada de c6pia da multa 
recebida. 

CLAUSULA 49a: EPI 

CLAUSULA 48a: TREINAMENTO 
No 1 ° (primeiro) dia de trabalho sera destinado ao treinamento do 

empregado com orientacoes sobre os trabalhos a serem realizados, devendo tal fato ser 
comprovado mediante documento assinado pelo empregado, seguindo os criterios 
estabelecidos na NR-18. 

CLAUSULA 47a: AGUA POTAVEL 
Os empregadores rnanterao nos locais de trabalho, inclusive nas obras, 

aqua potavel, seguindo os criterios estabelecidos na NR-18. 

PARAGRAFO UNICO: Se os trabalhadores permanecerem em 
alojamentos ou dependencias da empresa, as instalacoes mencionadas no Caput desta 
Clausula serao redimensionadas para grupos de 10 (dez) funclonarios. 

Serao observadas as normas previstas na NR-18 (Portaria n° 3.214/78), 
item 18.4.2, no que concerne as instalacoes sanitarias. 
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CLAUSULA 573: DEFINICAO DE INDUSTRIA DA CONSTRU<;AO E DO 
MOBILIARIO 

CLAUSULA 563: INDENIZACAO ADICIONAL 
0 empregado tera direito a indenizacao adicional equivalente a um salario 

mensal percebido, caso seu aviso previo proporcional institufdo pela Lei 12.506/2011, 
cumprido ou projetado recaia trinta dias antes do fim da vigencia da presente norma 
coletiva. 

CLAUSULA 553: DA EXIBICAO DE DOCUMENTOS 
As empresas, quando solicitadas por escrito, mediante recibo, deverao 

fornecer aos sindicatos profissionais, no prazo maxima de 15 (quinze) dias, para fins de 
verificacao, c6pias dos seguintes documentos: CAGED, GFIP, Relacao de empregados 
do FGTS, GRPS, RAIS, Recibos e/ou folhas de pagamento. 

CLAUSULA 543: RETEN<;AO DE SALARIO 
A empresa que retiver o salario do empregado por mais de 5 (cinco) dias 

ficara obrigada ao pagamento, em dobro, da rernuneracao retida. Tai penalidade nae 
sera aplicada se o empregador ajuizou o pedido de recuperacao judicial ou ja esteja 
cumprindo o piano de rscuperacao aprovado pelo Juizo. 

CLAUSULA 533: DEPRECIACAO DE FERRAMENTAS 
Os empregadores, mediante recibo, fornecerao as ferramentas 

necessarias para execucao das tarefas a serem desenvolvidas pelo empregado. 
PARAGRAFO PRIMEIRO: As empresas rnanterao local apropriado para 

guardar as ferramentas ao final de cada jornada diaria de trabalho, sendo de expressa 
responsabilidade da empresa a guarda destas ap6s a jornada de trabalho. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Ao termlno do contrato de trabalho, ou em 
caso de substituicao, o empregado devolvera as ferramentas que estejam sob sua 
responsabilidade. Nao o fazendo, o empregador podera descontar, no salario do obreiro 
ou no Termo de Rescisao, o valor correspondente ao custo de aquislcao do equipamento 
(ferramenta). 

CLAUSULA 523: PEDIDO DE DEMISSAO 
0 pedido de dernissao por empregado analfabeto ou com mais de 1 (um) 

ano de contrato de trabalho somente sera aceito quando assistido pelo Sindicato de sua 
categoria. 

PARAGRAFO UNICO: Aos trabalhadores que recebam remuneracao por 
producao, fica assegurada a percepcao do piso salarial referente a respectiva funcao 
exercida, independentemente de a producao ter ou nae alcancado tal valor. 

CU\USULA 513: REMUNERACAO POR TAREFA OU PRODUCAO 
Aos empregados que percebam seus salaries por tarefa ou producao, fica 

assegurado o recebimento do saiario dia com base na media salarial da ultirna semana 
trabalhada, quando, por culpa do empregador, for impossfvel a realizacao da tarefa 
ajustada. 

horas para a devolucao, conforme leqislacao vigente. 
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CLAUSULA 62a: CESTA-BASICA 

0 empregado, vftima de acidente do trabalho ou de dcenca profissional, 
tera estabilidade no emprego ate um ano ap6s a alta rnedica. 

PARAGRAFO UNICO: Caso o contrato seja firmado por prazo 
determinado, ocorrendo a doenca profissional ou acidente do trabalho em sua vigencia, o i 
empregado fara jus a estabilidade provis6ria nos moldes definidos na Sumula n° 378, Ill L 
do C. TST. 

CLAUSULA 61a: ESTABILIDADE PROVISORIA 

Clausula soa: ASSISTENCIA MEDICA 
Ficam as empresas obrigadas a enviar ao sindicato dos trabalhadores a 

docurnentacao necessaria para inscricao no piano de assistencia rnedica ambulatorial 
conveniado ao sindicato profissional, de todos os empregados, com mais de 90 (noventa) 
dias de contrato de trabalho vigente, sendo que ficara a cargo do empregado, se assim 
desejarem, enviar ao sindicato profissional a docurnentacao necessaria para a inscricao 
dos seus dependentes legais. 0 referido piano de assistencla rnedica ambulatorial nae 
tera qualquer custo para o empregador e o empregado arcara com o custo operacional. 

CLAUSULA 59a: CONVENIO COM FARMACIA 
Os empregadores farao convenio com farmacias da localidade de sua 

sede, para o fornecimento exclusivo de medicamentos e de metodos anticonceptivos aos 
seus empregados. Para fazer jus ao beneficio, o empregado, no ato da compra, devera 
apresentar a sua CTPS ou estar cadastrado no referido estabelecimento. 0 valor das 
compras devera ser descontado em folha de pagamento do mes de referencia 

PARAGRAFO UNICO: 0 valor maxima disponibilizado para compra, ao 
empregado, atraves deste convenio, sera de 30% (trinta por cento) do salario percebido. 

CLAUSULA 58a: HORARIO PARA REPOUSO OU ALIMENTA<;AO 
Em qualquer trabalho continua, cuja duracao exceda de seis horas, e 

obrigat6ria a concessao de um intervalo para repouso ou alirnentacao, o qual sera, no 
mi nimo, de uma hara, nao podendo ex ceder duas horas. 

PARAGRAFO UNICO: Fica expressamente proibido o trabalho no horario 
destinado para repouso ou alimentacao. 

As partes adotam a seguinte definicao para as Industrias da Construcao e 
Mobiliario, coma categorias representadas par essa convencao coletiva de trabalho: 

Com base na NR-18 e quadro Ida NR-4, letra F, e de acordo com o SICAF 
do Ministerio do Planejamento, toda obra que e agregada ao solo pertence a lndustria da 
Construcao Civil, considerando-se todas as atividades dos trabalhadores nas industrias 
da Construcao Civil e do mobiliario, Industrias de Olaria, lajes e blocos, Industrias de 
cimento, cal e gesso, Industrias de ladrilhos hidraulicos e produtos de cimento, lndustria 
cerarnica para construcao, lndustria de marmores e granitos, lndustria de pinturas, 
decoracoes estuques e ornatos, Industrias de serraria, carpintarias, tanoarias, madeiras 
compensadas e laminadas, aglomeradas chapas de fibras de madeira, Industrias de 
m6veis de junco e vime e de vassouras, Industrias de cortinados e estofos, Industrias de 
escovas e pincers, lndustria de artefatos de cimento armada, lncustrla de refratarios, 
Oficiais Marceneiros e Trabalhadores nas Industrias de serrarias e de m6veis de madeira, 
Oficiais Eletricistas e Trabalhadores na industria de instalacoes eletricas, gas, hidraulicas 
e sanitarias, Montagem e Manutencao Industrial. 
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3) T[QUETE SUPERMERCADO I VALE SUPERMERCADO I CHEQUE 
SUPERMERCADO, equivalente a CESTA BASICA acima. 

PARAGRAFO PRIMEIRO: 0 empregador podera descontar do 
empregado, mensalmente, o valor correspondente a 0,5% (zero vfrgula cinco per cento) 
do salario minimo nacional vigente. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Conforme orientacao do Tribunal Regional do 
Trabalho o fornecimento em qualquer das modalidades anteriores nao tera natureza 
salarial, nem se integrara a remuneracao do empregado, nos termos da Lei n° 6.321 /76, 
de 14 de abril de 1976 e de seu Regulamento (Decreto n° 5, de 14 de janeiro de 1991 ). 

PARAGRAFO TERCEIRO: Sera tarnbern concedida a cesta basica ao 
trabalhador afastado por acidente de trabalho. 

PARAGRAFO QUARTO: Sera igualmente concedida a cesta basica, 
durante o prazo rnaxirno de 12 (meses), ao trabalhador que vier a perceber o beneficio 
previdenciario do auxilio doenca, a partir do 15° dia do afastamento. 

PARAGRAFO QUINTO: 0 beneficio supra estabelecido devera ser 
quitado ate 0 quinto dia util de cada mes. 

PARAGRAFO SEXTO: Caso algum dos produtos relacionados no item 03 
(Cesta Basica) apresente-se temporariamente indisponivel para fornecimento em face de 

Quantidade Unidade Dlscrlrninacao dos Produtos 
10 Quilos Arr oz 
02 Quilos Feijao 
03 Latas Oleo de soja 
01 Qui lo Macarrao 
05 Quilos Acucar cristal 
01 Pa cote Cafe torrado e moido (500 gramas) 
01 Pa cote Farinha de mandioca torrada (500 gramas) 
01 Quilo Farinha de trigo 
01 pa cote Fuba mimoso (500 gramas) 
03 Latas Extrato de tomate (140 gramas) 
02 Latas Sardinha em conserva (135 gramas) 
01 Lat a Salsicha tipo viena (180 gramas) 
01 pa cote Tempero completo (200 gramas) 
01 pa cote Biscoito doce (200 gramas) 
01 Lat a Goiabada (500 gramas) 

0 empregador obriga-se a fornecer, a seus empregados que nao faltarem 
nenhuma vez no mes sem justificativa legal, alirnentacao subsidiada que consistira, 
conforme sua opcao, uma excluindo a outra, em: 

1) ALMO(;O COMPLETO no local de trabalho. Tratando-se de empregado 
alojado em obra, tera ele direito tarnbem, a JANTAR COMPLETO, com o subsidio 
estabelecido no Paraqrafo Primeiro desta Clausula ou TIOUETE REFEICAO, no valor 
mfnimo de R$ 12, 10 (doze reais e dez centavos) cada. 0 empregado recebera tantos 
tiquetes quantos forem os dias de trabalho efetivo no mes. Para o empregado alojado em 
obra, serao disponibilizados 1 (um) Tiquete Refei9ao para alrnoco e outro para o jantar, 
tantos quantos forem OS dias do mes. 

2) CESTA BASICA contendo, pelo menos, os itens da tabela abaixo ou 
aqueles devidamente especificados no PAT: 
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CLAUSULA 66a: EMPREGADO EM VIA DE APOSENTADORIA 
As empresas concederao estabilidade provis6ria aos empregados que 

necessitem de ate 12 (doze) meses para aquisicao de aposentadoria por tempo de 
service, desde que ten ham 1 O (dez) anos contfnuos de trabalho na empresa. A 
concessao deste beneficio fica condicionada a cornunicacao do empregado ao 
empregador de sua situacao de pre-aposentadoria devidamente comprovada, no ato da 
demissao. 

PARAGRAFO UNICO: Perderao o direito a este beneficio os empregados 
cuja rescisao do contrato de trabalho ocorrer na modalidade "POR JUSTA CAUSA". 

CLAUSULA 65a: DIARIAS PARA SERVl~OS EXTERNOS 
Ao empregado que exerca continua e permanentemente funcao ou cargo 

em services da empresa, no caso de vir a prestar services externos devera receber, por 
antecipacao, o valor necessario para cobrir todas as despesas, inclusive refeicoes, se for 
o caso, apresentando posteriormente comprovantes das despesas. 

PARAGRAFO UNICO: A referida parcela tera natureza indenizat6ria, nae 
se integrando ao salario, em nenhuma hip6tese. 

do terrnino do beneficio previdenciario. 

PREVIDENCIARIO 
Desde que seja solicitado por escrito ao empregador, fica garantida ao 

empregado em gozo de beneficio do auxflio doenca, a partir do 30° (triqesirno) dia do 
afastamento, ate no maxima o 180° (centesimo octoqesirno) dia do afastamento, a tftulo 
de indenizacao, uma cornplernentacao de beneficio previdenciario em valor equivalente a 
diferenca entre o montante efetivamente percebido da Previdencia Social e o seu salario 
nominal, coma se trabalhando estivesse, resguardadas ao trabalhador as condicoes mais 
favoraveis existentes na empresa. 

PARAGRAFO PRIMEIRO: O trabalhador tera direito a cornplernentacao 
somente ap6s ter entregado a empresa os seguintes documentos: 

(1) c6pia do Protocolo de Entrada de Pedido do Beneficio junta a 
Previdencia Social; 

(2) C6pia da Carta de Concessao do Beneficio Previdenciario. 
PARAGRAFO SEGUNDO: Embora o empregado faca jus a 

complernentacao do beneficio previdenciario, a partir do 30° dia do afastamento do 
trabalho, os valores lhe serao devidos somente a contar da data de sua solicitacao ao 
empregador, sen do vedado o requerimento referente a eventual perf odo anterior, sen do 
garantido ao funcionario a complernentacao da data da solicitacao ate 150 (cento e 
cinquenta) dias posteriores a entrega dos documentos a empresa, sempre limitada a data 

BENEFiCIO DE COMPLEMENT ACAO CLAUSULA 

CLAUSULA 63a: EMPREGADOS ESPECIAIS 
Fica obrigat6rio a todas as empresas da construcao e do rnobiliario 

contratar trabalhador com necessidades especiais, conforme determina o art. 93 da Lei 
8.213/1991, sendo que ate 200 empregados 2%, de 201 a 500 empregados 3%, de 501 a 
1000 empregados 4% e acima de 1000 empregados 5%. 

proibicao ou impossibilidade de abastecimento, podera ser substitufdo por produto 
equivalente, no mesmo peso ou quantidade indicada, desde que tenha as especificacces 
do INMETRO. 
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CLAUSULA 693: DO CAFE DA MANHA 
As empresas que contarem com mais de 20 (vinte) funcionarios no 

canteiro de obras ou fabrica, considerado este nurnero como vinculado ao mesmo 
empregador, deverao fornecer, gratuitamente, cafe da rnanha a tais funcionarios, 
composto de, no mfnimo, 01 (um) pao de sal de cinquenta gramas. com manteiga ou 
margarina, e um (01) cafe preto e/ou (01) cafe com leite. 

PARAGRAFO PRIMEIRO: Fica estabelecido que o nurnero de 
funcionarios no canteiro de obras sera reduzido para 15 (quinze) a partir de 
01/agosto/2016 e para 10 (dez), a partir da data de 01/maio/2017, mantidos os demais 
pararnetros e obriqacoes previstas no caput desta clausula. 

CLAUSULA 683: COMUNICA<;AO PREVIA 
Para o fim de possibilitar a identificacao, controle dos canteiros de obras e 

a fiscalizacao das obriqacoes previstas na presente norma coletiva, as empresas 
rerneterao ao sindicato profissional uma c6pia da cornunicacao previa de inlcio de obra, 
efetuada junto ao ministerio do trabalho, no prazo de 10 dias ap6s efetuada a 
cornunicacao aquele 6rgao, conforme estipulado na NR 18. 

CLAUSULA 673: ADICIONAL ESTiMULO 
0 trabalhador que possuir, na data de infcio de vigen-::ia da presente 

convencao, certificado de conclusao de curses de aperfeicoamento tecnico, entendidos 
como aqueles que tenham por objetivo agregar outras habilidades aquelas que o 
funcionario ja possui, fornecidos por alguma instituicao do Sistema "S" ou pela entidade 
sindical obreira, com carga horaria minima de 100 (cem) horas, excluidos os 
treinamentos obrigat6rios, estabelecidos pelas NR's ou lei, recebera, a titulo de 
ADICIONAL ESTIMULO, um acrescimo salarial no importe correspondente a 10% (dez 
por cento) de seu salario base, beneficio que devera ser anotado pela empresa na CTPS 
do empregado. 

PARAGRAFO PRIMEIRO: O Adicional Estimulo passara a ser devido 
somente a partir da data em que o empregado entregar o certificado ao empregador e 
desde que exerca, no estabelecimento do empregador, atividades compativeis com a 
habilitacao decorrente do certificado. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Para aquele que vier a obter certificado de 
aperfeic;oamento durante a vigencia desta convencao e o entregar ao empregador, 
pcdera, a criteria do empregador, ser recolocado na funcao para o qual se habilitou 
atraves do curse. Caso isto ocorra, passara a fazer jus ao Adicional Estimulo, observados 
o percentual e criterios previstos no caput desta clausula. 

PARAGRAFO TERCEIRO: Nao sera possivel a acumulacao deste 
percentual com outro da mesma natureza, ainda que o trabalhador tenha mais de um 
certificado de conclusao de curse. 

PARAGRAFO QUARTO: 0 empregado ja detentor de curse de 
aperfeic;oamento, realizado anteriormente a contratacao, somente tera direito ao adicional 
se, durante o processo de recrutamento, expressamente apresentar tal inforrnacao ao 
nova possfvel empregador, seja por meio de certificado, seja por anotacao constante em 
sua CTPS. Caso esta exiqencia nae seja cumprida, o adicional somente sera devido ap6s 
a realizacao de curso de aperfeicoarnento durante a viqencia do contrato de trabalho com 
este nova empregador. 

PARAGRAFO QUINTO: 0 adicional previsto nesta clausula nae sera 
utilizado como base de calculo ou fundamento para eventual pedido de equiparacao 
salarial, tendo em vista seu carater personalf ssimo. 
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Sul Minas e Sinduscon-Sul, 
realizado e t r e v e s da 
GRTEPC/DRTE-MG, Conforme 
numero:46239. 00801/2016- 
58. 

Nos termos do artigo 614, da CL T, pedido de 
dep6sito da presente Conven~ao Coletiva de 
Trabalho celebrado entre Sintracom 

GR'TFPC +SK I 1::-Mt• 
4h.!.W.000601 '~016-58 

Mauricio do s de Assis 
Presidente do Sindicato lntermunicipal dos Trabalhadores nas Industrias da 

construcso e do Mobilietio do Sul Minas 
Av. Dr. David Benedito Ottoni, n". 278 - Jd. dos Estados 

Pocos de Caldas/MG- CEP. 37. 701-069 
CNPJ 25.635.707/0001-03 

o Junior 
Preside ermunici . I das Industrias 

da Consirucso e do Mobiliario do Sul de Minas 
A venida Sao Francisco, n° 550 - Bairro Primavera 

Pouso Alegre (MG) - CEP 37.550-000 
CNPJ 25.649.906/0001-62 

Pouso Alegre, 29 de Abril de 2016. 

PARAGRAFO SEGUNDO: O cafe da rnanha sera sempre oferecido antes 
do inicio da jornada de trabalho. A fruicao desse beneffcio pelo empregado e facultativa e 
o periodo a ele correspondente nae sera computado na jornada de trabalho para efeitos 
de apuracao de horas extras. 
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