
SINDIPINTORES
Sindicato dos Pintores de Parede, Metais, Madeiras e

Letras do Estado do Parana

-CONVENCAO COLETIVA 2016/2017

Por este instrumento, de um lade 0 SINDICATO DOS PINTORES DE PAREDES, METAlS,
r\§1ADEIRASE LETRAS DO ESTADO DO PARANA - SINDIPINTORES-PR, entidade sindical
inscrita no CNPJ n°. 80.269.590/0001-91, e de outro lado 0 SINDICATO DAS EMPRESAS
NO RAMO DE PINTURAS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, INDUSTRIAlS, PREDIAIS,
rJlETAIS, MADEIRAS, LETRAS, DECORACOES, ORN~ATOS E ESTUQUE NO ESTADO DO

,
PARANA - SINDIPINTURAS-PR, entidade sindical inscrita no CNPJ nO.01.493.42010001-10,
par seus representantes legais, ao final assinados, tern entre si estabelecido a presente
Convencao Coletiva de Trabalho, mediante as Clausulas e condi90es seguintes:

01. PRAZO DE VIGENCIA
o prazo de vigen cia desta Conven9ao e de 12 (doze) meses, a contar de 10 de Junho de
2016 a 31 de Maio de 2017.

02. PRORROGACAO E REVISAO
Sornente sera passive! a prorrogac;ao e a revisao deste instrumento casa isto seJa do
int€~resse dos signatarios e ap6s a aprova93o das respectlvas .P..ssembleias Geraisj conforme
art~go 651, da Consoiidat;8o das Leis do Trabalho.

03. D!RE!TOS E DE\/ERES
Todos os tiabalhadores e empresas abrangidos par este instrunlento, associados au nao das
antidades convenentes, bem assim, todos os que empreguem trabalhadores na pintura,
mesrno que seu ramo de ativjdade predon-linante nao seja 0 de pintura, deverao acatar e
ap;icar estas normas~ na forma da legisiagao en1 vigor.

04G CA TEGORIAS E AREAS DE ABRANGENCIA
A presente Conven9ao abrange todas as empresas no ramo au com area de pinturas e com
trabalhadores nas fun90es de pintores; decoradores e gesseiros, senda pinturas residenciais,
decoragoes e gesso, con1ercia!s; fndustriais, prediais, em metais, rnadeiras, ceramicas e
porce!anas, letras, decora90es, ornatos, estuques~ m6veis, enl estatuetas, agos, ferro, rYletais
em geral, eletro dorr~esticosj autorn6vcls e simi!ares, fa~xas, paineis, piacas, caminhoes,
Bietroeletronicas: carrocerias e sirrdlares, nauticas) funilaria e pintura, pintu(a rr;etalurgica,
aeronaves~ tratores e sirniiares, t~rn superffcie, ern vias terrestres) err-I impermeabiliza9ao,
g(af~atc e demais s~mHares, texturaj a po industrial, enfirrL pinturas em geraL e todos as tipos
de p~ntura, ern todos os Municfp~os paranaenses enos i!mites de representa98C das
Gorrespondentes Entidades Gonvenentes~ err! todo c rstado do Parana, e at raves de suas
:regionais e sub-sedes.

•
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o SINDIPINTORES e 0 unico especffico e exclusivo representante na Categoria de
Pintores em geral no Estado do Parana, respeitada a emissao da Certidao do Ministerio
do Trabalho e Emprego de Brasilia - OF, dentre os Municfpios destacando-se Municipios
pertencentes do Litoral, Curitiba e Regiao Metropolitana, como sendo Antonina,
Guaraque<;aba, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranagua, Pontal do Parana, e Curitiba
e na Metropolitana sejam Agudos do Sui, Almirante Tamandare, Araucaria, Balsa Nova,
Bocaiuva do Sui, Campina Grande do Sui, Campo do Tenente, Campo Largo, Campo
Magro, Cerro Azul, Colombo, Contenda, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Itaperu<;u, Lapa,
Mandirituba, Pien, Pinhais, Piraquara Porto Amazonas, Quatro Barras, Quitandinha, Rio
Branco do Sui, Rio Negro, Sao Jose dos Pinhais, Tijucas do Sui, bem assim, sabre todos
as 399 (trezentos e noventa e nove) Municfpios do Estado do Parana.

05. CARGOS E PISOS SALARIAIS
A partir de 1° de Junho de 2015, fica concedido 0 indice de reajuste de 9,83% (nove
inteiros e oitenta e tras centesimos por cento) em duas parcelas, sendo este
parcelamento facultativo as empresas para 0 caso de adiantamento do 13° (decimo
terceiro salario) ficam as empresas obrigadas a considerar 0 valor integral do
reajuste restando estabelecidos os seguintes pisos salariais para as categorias
profissionais adiante relacionadas a seguir:

A Partir de 1° (primeiro) de junho de 2016.

CATEGORIA I MENSAL 2016 I VALOR HORAI
I

I
,

Auxiliar de Pintor au de produ98o R$1.086,09 R$4,94

Meio Oficial de Pintar i R$5,42R$1.191,371

Pintor Profissional (nfvel I) I R$1.502,60! R$6,83
I !

Pintar Encarregada (nfvel II) I R$1.649,83I R$7,50
I I

Pintar de Cadeirinha e Balancim R$1.649,83i R$7,50
IIPintar Letrista, placas e Paineis. i R$1.649,83 ! R$7,50i
I !I I,

Gesseira Calocador de Placa I R$1.649,83I R$7,50
I I

Decorador I R$1.649,83I R$7,50
I !

Estucador I R$1.502,60! R$6,83!

I

Operador de Banho R$1.502,60 R$6,83

Pintar Jatista Industrial I R$1.649,83 R$7,50
f

J:jntor Pistola Industrial
i

R$1.649,83i R$7,50I

I
! I •IPintor a P6 Industrial I R$1.388,80 i R$6,31

I Pintar a P6 Industrial II
I i
I R$1.502,60 j R$6,83I
i !

Pintar a P6 Industrial III I R$1.649,83 J R$7,50I

i ' !
R$8,29Pintor Supervisor Industrial R$1.823,86II

I
I

•
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A partir de 1° (primeiro) de outubro de 2016

\

ICATEGORIA IMENSAL 2016 I VALOR HORA
,-

I R$1 ~138,231Auxiliar de Pint~r ou de produ~ao R$5,17 "
Meio Oficial de Pintor I R$1.248,55 R$5,68 >.:.,

IrPintor Profissional (nlvell) R$1.574,73 R$7,16I
I
I

r Pintor Encarregado (nivel II)
I

I R$1.729,031 R$7,86 '"I
I,

fPintor de Cadeirinha e Balancin I I
R$1.729,031 R$7,86I

i Pintor Letrista, placas e Paineis
!

R$1.729,031 R$7,86I \
I l/

r--- I

!Gesseiro Colocador de Placa I R$1.729,031 R$7,86 /"1

"../

t- I R$1.729,o31 R$7,86 klIDecorador I
! i
I R$1.S7 4,731 R$7,16 ,',I Es!~cador j LI
I !

IOperador de Banho
,

R$1.574,73 , R$7,16I

i,
I I

$ !
i I!Pinter Jatista Industrial , R 1.729,031 R$7,86 \

i
I:'

r ; I

IPintor Pistola Industrial
!

R$1.729,031 R$7,86i
1

l-- i

IPintor a po Industrial I I

R$1.455,46I R$6,62I ( " -":.'I "
V

I ; ,/ .

IPint~r a Po Industrial II ! R$1.57 4,731 R$7,16, ",.;
i "!
!

R$1.729,03i R$7,86IPintor a PO Industrial III I

!J--
LPintor Supervisor Industrial

i

R$1.911 ,40 I R$8,69I J

i

06. DA DEFINICAo PROFISSIONAL

a) Auxiliar de pintor ou de produc;ao: e todo trabalhador que nao possuindo qualificaC;8o
profissional, executa toda e qualquer atividade de ajuda ao profissional, auxiliares e
assistentes nas areas administrativas, conservaC;8o e limpeza, servic;os gerais e todos os
trabalhadores de uma empresa do ramo de pintura que nao esteja descrito nas demais
". -Tunc;oes.
b) Meio Oficiai de Pintor: e todo trabalhador que, embora com relativo conhecimento do
oficio, nao possui ainda capacidade, a produtividade e 0 desembarac;o do profissional,
executando servic;os sob a orienta<;ao e fiscalizaC;8o deste, au ainda do pintar nlvel I.
e) Pinter Nivel I: e toda trabalhador que passuindo conhecimentos de seu oficio, tern
capacidade para realiza-Io com produtividade e desembarat;o.
d) Pintor Nivel II: e todo trabalhador que possuindo conhecirnentos de seu ancio, tern
capacidade para realiza-Io com produtividade e desembara90, com experiencia de no mfnirno
03 (tnes) anos na profissao e pelo minima 06 (seis) meses na empresa.
e) Pintor Nivel III: e todo trabalhador que possuindo conhecimentos de seu oficio, tern
capacidade para realiza-Io con") produtividade e desembara90, com experiencia de no minima
03 (tres) anos na profissao1 que atue ha pelo minima de 06(seis) meses na empresa, tenha
desenvo!ta capacidade de Iideran9a e que seja solicitado para atuar como encarregado.

- - -
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f) 0 cargo de supervisor: e cargo de confian9a da empresaj devendo 0 profissional ter
amplo conhecimento na sua fungao profissional.

07. REAJUSTE SALARIAL E AUMENTO REAL
A partir de 1° de Junho de 2016, as empresas representadas pelo Sindicato Patronal,
reajustarao as salarios de seus empregados em 9,83% (nove inteiros e oitenta e tres
centesimos par cento) em duas parcelas, mediante a aplica<;ao deste indice sobre as salarios
pagos em 30 de junho de 2015.

Paragrafo Primeiro: Para os empregados admitidos ou empresas constituidas apos a data
base, 0 reajuste salarial obedecera as seguintes condigoes:
I - Sobre as salarios de admissao dos empregados em fungoes com paradigma sera aplicado
o mesmo criteria concedido a este, na forma do "caput" desta Clausula, desde que nao
uttrapasse 0 menor salaria da mesma fungao.
II - Sabre as salarios de admissao dos empregados em fungoes sem paradigrna devera ser
aplicado identico criterio do "caput" desta Clausula, tendo como base de calculo, no entanto, 0

primeiro mes trabalhado.
Paragrafo Segundo: Ficam compensadas todas as antecipagoes salariais espontaneas e
compulsorias havidas no perfodo, ressalvados, porem, os aumentos decorrentes de
promogao, implemento de idade, equiparagao, termino de aprendizagem e aumento reaL

\

08. DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO
Fica assegurado ao trabalhador 0 direito ao adicional par tempo de servi<;o a partir da
vigencia da Convengao Coletiva de Trabalho de 2013/2014, nos seguintes termos:
Paragrafo Unico: Para a trabalhador que contar com 3(tres) anos de servigo continuos ao
mesma empregador, contadas a partir de 01/06/2013 ; tera reajuste de 1%(um por
cento)para cada ana trabalhado de seu salaria mensal; a impartancia integrara a
remuneragao para todos os efeitos legais, limitando-se ao percentuat de 15% (quinze por
cento).

09~ADIANT AMENTO SALARIAL
As empresas concederao aos empregados apenas urn adiantamento, sendo este ate 0 15°
(decimo quinto) dia anterior a data do pagamento mensal, em percentual de 40% (quarenta
par cento) do salario a que 0 empregado fizer jus no mes, desde que tenha trabalhado na

,

quinzena imediatamente anterior. Em ocorrendo faitas na quinzena que antecede a
concessao do adiantamento salariai, este ficara limitado a proporcionalidade dos dias
trabalhados.
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Paragrafo Unico: As empresas poderao optar pelo pagamento do adiantamento de salario
(vale) de forma semanal, sem prejufzo nenhum para 0 trabalhador.

10. PAGAMENTO DE SALARIO
o pagamento de salarios sera efetuado antes do termino da jornada de trabalho quando
consistir em dinheiro ou cheque salario, e devera ocorrer ate 0 5° dia util de cada meso
Paragrafo Primeiro: 0 pagamento de salario ao empregado analfabeto devera ser efetuado
na presen<;a de duas testemunhas, sob pena de que 0 empregador incorra em indeniza9ao
em favor do empregado obreiro, caso haja reclama980 fundada pelo empregado obreiro em
discordancia do pagamento.
Paragrafo Segundo: Se 0 pagamento do salario for feito em cheque, a empresa dara ao
trabalhador 0 tempo necessaria para desconta-Io no mesma dia.

11. COMPROVANTES DE PAGAMENTO
Os empregadores fornecerao obrigatoriamente aos empregados, comprovantes de
pagamento, recibo holerites, especificando 0 nome da empresa (empregador), 0 nome do
empregado, as parcelas pagas discriminadamentej e, de igual modo, as recolhimentos
efetuados, inclusive os valores de FGTS.

12. DO SALARIO PAGO A BASE DE TAREFA OU PRODUCAO
Qualquer empregado que desempenhe atividades a serem pagas na base de tareta, por
volume - metro ou outra unidade, 0 empregador pagara 0 piso salarial correspondente ao da
categoria, sem prejufzo da metragem que exceder, e da mesma forma, sem prejufzo das
horas extras realizadas, sendo que, tanto 0 que exceder na metragem, quanta 0 que de horas
extras forem realizadas, deverao ser inseridos na folha de pagamento obrigatoriamente (por
Lei).

Paragrafo Primeiro: Caso sejam as atividades do empregado, remuneradas pela produ9ao,
estas nao poderao ser inferior a diaria correspondente ao salaria normativ~, garantindo-se ao
obreiro, 0 pagamento mensal do piso salarial de sua categoria, independente do limite de
produ<;ao atingido, garantindo-se 0 pagamento do que exceder, bem assim das horas extras,
garantias estas que devem ser inseridas no holerite do trabalhador, devendo integrar a
remunera<;8o do Trabalhador.
Paragrafo Segundo: Ficam assegurados os salarios dos trabalhadores que, estando a
disposi9ao do empregador, fiquem impossibilitados de exercer suas atividades em razao de
fatores climaticos adversos, de modo que 0 empregado deve apresentar-se ao trabalho e
permanecer no local durante toda a sua jornada de trabalho, salvo mediante dispensa por
ordem do empregador ou seu preposto encarregado, e1 em se tratando de tarefeiro, sera
garantida a percep9ao do salaria normativo"

•
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13. DO SALARIO POR SUBSTITUICAo DE EMPREGADO
Enquanto perdurar a substitui9ao que nao tenha carater meramente eventual, inclusive nas
ferias, 0 empregado fara jus, dia a dia, ao salaria do substituido, sem considerar vantagens

.
pessoals.

14. DA JORNADA DE TRABALHO E SEU INiclO
Os empregados terao sua jornada de trabalho diaria e semanal assegurada, independente se
o empregador nao dispuser de servi90s, considerando-se estar 0 empregado a disposi9ao da
empresa, cujo horario para infcio das atividades, de periodo comercial, sera
preferencialmente as 07:00 (sete)horas.

15. HORAS EXTRAS
As horas extraordinarias quando prestadas de segunda a sabado, serao remuneradas na
forma da tabela abaixo:
a) Ate 20 (vinte) horas mensais, 50% (cinqOenta par cento) de acrescimo a hora normal;
b) As horas excedentes a 20 (vinte) horas mensais e ate 40 (quarenta) horas mensais, 70%
(setenta par cento) de acrescimo em rela980 a hora normal;
c) As horas excedentes a 40 (quarenta) horas mensais e ate 50 (cinquenta) horas mensais,
80% (oitenta por cento) de acrescimo em relac;ao a hora normal;
d) As horas excedentes a 60 (sessenta) horas mensais, 100% (cern par centc) de acrescimo
em rela980 a hora normal.
Paragrafo Primeiro: - As horas extras realizadas em dia destinado a repousa semanal
remunerado (domingos e feriados), au em dias pontes, ja compensados, ate 0 limite de 8
(aito) haras diarias, serao remuneradas com 0 adicional de 100%, sem prejulzQ do
recebimento do pr6prio dia, a que 0 empregado ja fizera jus, enquanto as excedentes serao
pagas com 0 adicional de 150%.
Paragrafo Segundo: As horas extras deveraa ser computadas no calculo do 13° salarios,
ferias e indenizagao, aviso previo, indenizac;ao par tempo de servigo, indeniza9ao adicional
(relativa as demissoes que ocorrem 30 (trinta) dias que antecedem a data base, descanso
semanal remunerado e FGTS).
Paragrafo Terceiro: Quando as empresas tiverem necessidade do trabalho em horas extras
de natureza eventual, ficam obrigadas, desde que 0 trabalho extraordinario seja superior a
01 (uma) h~ra, a fornecer lanche aos empregados, gratuitamente, antes da jornada elastecida.

•
16. HORASINTRAJORNADA

As empresas concederao a seus funcionarios intervalo intrajornada na forma da Lei.
Paragrafo Primeiro: Os empregados que tenham jornada laboral de 08 (oito) horas diarias,

•
poderao ter seu intervalo intrajornada, para refei<;8o e descanso, reduzido a 40 (quarenta)
minutos, desde que a empresa possua a competente autorizag8o do Ministerio do Trabalho e
Emprego, conforme disp6e a legisla<;ao.
Paragrafo Segundo: Tais perfodos dispostos nesta Clausula, se suprimidos, deverao ser
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pagos pelo empregador como Hora Extraordinaria com adicional de 100% (cem por cento)
sabre 0 valor da hora normal.
Paragrafo Terceiro: Computar-se-a como hora extraordinaria, meia hora a partir de
15(quinze) minutos suprimidos, e computando-se 01 (uma) hora a partir de 3.0 (trinta) minutos
suprimidos.

17. COMPENSACAo DE HORARIO DE TRABALHO
Tendo em conta 0 acumulo de servi<;o dos sindicatos convenentes e das empresas
integrantes das categorias economicas, fica acertado entre as partes, a oficializagao do
regime de compensa<;ao de horario de trabalho com a extin<;ao total do trabalho aos sabados,
me,diante Acordo Coletivo a ser realizado pela empresa com 0 Sindicato Profissional, nas
seguintes condi<;6es:
a) Extin<;ao completa do trabalho aos sabados, sendo que as 04hOOmin (quatro horas) de
trabalho correspondente aos sabados, serao compensadas no decurso da semana, entre
segunda e sexta-feira, com acrescimo de no maximo 2 (duas) horas diarias, de maneira que
nesses dias sejam completadas 44 horas semanais, respeitados os intervalos de lei, mediante
pacta escrito com os empregados.
b) Nenhum acrescimo salarial sera devido sabre as horas excedentes, trabalhadas no curso
de cada semana para a compensa<;ao dos sabados, pela extin<;ao total do expediente nesse
dia da semana.
c) Sempre que em prazo da prorroga<;ao do horario de trabalho para efeito de compensar 0

trabalho aos sabados, se houver turno adicional, superior a 02 (duas) horas, sera obrigat6rio
urn intervalo minimo 30 (trinta) minutos, nao computados na dura<;ao do trabalho, sob pena
de pagar os 30 minutos como se uma hera-extra fosse.
d) A empresa que adota 0 sistema de compensac;ao de hora de trabalho, com a suspensao
do trabalho aos sabados, garantira ao empregado 0 pagamento do feriado compensado
coincidente com 0 sabado, e pagamento do dia em que faltou, mediante atestado, como se
trabalhado estivesse, ou seja, com base no horario de 08:48 (oito horas e quarenta e oito
minutos). 0 feriado coincidindo com 0 sabado compensado, sera pago pela empresa como
trabalhado no horario normal, au seja, 08:48h.

Paragrafo Unico: No regime de compensa<;ao para supressao do labor aos sabados, em
caso de necessidade eventual da empresa, podera 0 empregador realizar labor extraordinario
nos sabados, remunerando com 0 adicional de 50% (cinquenta par cento), sem que isso
implique viola<;ao dO acordo de compensagao.

•

18. DO ADICIONAL NOTURNO
A hora trabalhada entre 22:00horas de um dia e 05:00horas do dia seguinte, sendo
computada como de 52 minutes e 30 segundos, sera acrescida com 20%(vinte par cento)
sabre a hera diurna, cujo adicional integra 0 salaria do empregado em todas as verbas
trabalhistas.
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Paragrafo unico: Cumprida integratmente a jornada no perfodo noturno e prorrogada esta,
devido e tambem 0 adicional quanto as horas prorrogadas.

19. DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE
as empregados que atuem em atividade penosa e insalubre, assim considerada pela
Legislac;ao, terao sua remunerac;ao acrescida com adicional de 10% (dez por cento), 20%
(vinte por cento) au 40%(quarenta por cento), dependendo 0 Grau de Risco a que 0

trabalhador esteja exposto, sobre 0 salario base do respectiv~ empregado.
Em caso de estar exposto a risco de periculosidade; 0 trabalhador tera a sua remuneraC;ao
acrescida com adicional de 30% (trinta por cento).
Paragrafo Primeiro: 0 adicional podera regredir de patamar, de acordo com laudo pericial,
PPRA E PCMSO, ante a adoc;ao de medidas que conservem 0 ambiente de trabalho dentro
dos limites de tolerancia e com a utilizaC;8o de equipamentos de proteC;80 individual ao
trabalhador, que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerancia, inclusive
as riscos ergonomicos, equipamentos tais que serao disponibiiizados de modo gratuito, em
condi<;oes adequadas ao uso e sob orientac;ao de USC, e permanencia de fiscalizac;ao par
parte do empregador.
Paragrafo Segundo: E dever do empregador fiscalizar e fazer cumprir as narmas de
seguranc;a e saude do trabalho, sob pena de responsabilidade.
Paragrafo Terceiro: Considera-se para efeitos desta ConvenC;8o, atividade perigosa, a
fung80 do pintar de cadeirinha au balancinha.

20. ANOT ACOES DAS FUNCDES E DOS SALARIOS
As empresas sao obrigadas a anotar na CTPS dos empregados, a real funC;8o e os salarios
percebidos, incluindo os adicionais de periculosidade au insalubridade, quando devidos.

21. ANOT ACDES DE REGISTRO EM CTPS
Todos os empregadas que ainda nao tenham side registrados, deverao procurar 0 Sindicato
dos Trabalhadores que solicitara a presenc;a do empregador para regularizar a CTPS,
mediante convite, offcio au pessoalmente par representante sindical profissional, consignando
a advertencia de que 0 nao comparecimento restara na penalidade de 01 salario do menor
piso salarial da categoria que sera pago em favor do Sindicato Obreiro e de 01 (um) salario
relativQ ao cargo exercido pelo empregado sem registro, 0 qual revertera em favor do
trabalhador prejudicado a titulo de indenizaC;8o, devendo ser pago junto ao holerite do mes
subsequente ao da comunicac;ao, sem prejuizo das sanc;oes legais, de modo que, 0 nao
atendimento da empresa, implicara na comunicac;ao ao Ministerio do Traba!ho e Emprego -
Superintendencia Regional.

•
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22. DO TRABALHO TEMPORARIO E TERCEIRIZADO
Na hipotese de utilizagao de trabalho temporario, as empresas observarao as disposigoes
legais vigentes e, em qualquer hipotese, responderao principal e solidariamente pelas
obrigagoes trabalhistas e previdenciarias dos empregados, inclusive pelo cumprimento da
presente Convengao, e obrigadas a recolher 0 imposto sindical, as contribuigoes
confederativas e assistenciais. Devendo haver contrato com tal previsao, a fim de garantir ao
trabalhador a cobertura da previdencia social em caso de necessidade de afastamento das
atividades por acidente de trabalho.

23. CONTRATO DE EXPERIENCIA
As empresas que utilizarem 0 contrato de experiencia, dentro dos permlsslvoS legais,
efetuarao tais contratos com prazo de ate 90 (noventa) dias. Ultrapassado esse prazo sem
que 0 empregado tenha side demitido: 0 contrato vigorara par prazo indeterminado.
Paragrafo Primeiro: A assinatura do empregado devera ser oposta sabre a data previamente
descrita, quando esta corresponda com a data efetiva da vigen cia do contrato, com a
assinatura de duas testemunhas.
Paragrafo Segundo: Readmitido 0 empregado no prazo de 01(um) ano, na fungao que
exercia, nao sera celebrado novo contrate de experiencia, desde que cumprido integralmente
o anterior.
Paragrafo Terceiro: Do contrato de experiencia, sera fornecida c6pia ao empregado.
Paragrafo Quarto: Na ocorrencia de acidente de trabalho na vigencia do contrato de
experiencia, fica assegurado ao trabalhador a obrigatoriedade da emissao a emissao da CAT
- Comunicag80 de Acidente de Trabalho.

24. DO CONTRATO DE TRABALHO EM SUBEMPREITADA
E vedada a contratagao de subempreiteiro sem personalidade jurfdica propria. A empreiteira
principal se assim proceder, se obriga a efetuar diretamente 0 pagamento de salarios e
demais vantagens aos empregados do subempreiteiro.
Paragrafo Primeiro: No caso mencionado nesta Clausula, e a tim de evitar prejulzos a
empreiteira principal, esta se encarregara de implantar as normas de saude e seguranga do
trabalho, fiscaliza-Ia, casa a subempreiteira nao dispuser das referidas obrigagoes
constitucionais, ora asseguradas ao trabalhador, ou caso nao contratado com a mesma de
forma diversa.
25. DAS FERIAS
o infcio das Ferias Coletivas au Individuais, integrais au parceladas, nao podera coincidir com
o sabado, domingo au feriado. E, quando as ferias coletivas a serem gozadas coincidirem
com os feriados nacionais, nao serao estes dias computados como perfodo de ferias.
Paragrafo unico: Comunicado ao empregado 0 periodo do gozo de ferias individuais ou
coletivas, 0 empregador somente podera cancelar. au modificar 0 inlcio previsto se ocorrer
necessidade imperiosa e, ainda assim, mediante 0 ressarcimento, ao empregado, dos
prejuizos financeiros por estes comprovados.

•
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26. REMUNERACAO DAS FERIAS
A remunera9ao correspondente as ferias devera observar rigorosamente 0 salario vigente
para as dias em que 0 efetivo gozo se verificar. Assim, se houver reajuste salarial durante 0

gozo das farias, fica assegurado ao trabalhador 0 recebimento do salaria reajustado aos dias
gozados a partir da vigencia do reajuste. Devera ser observado 0 disposto na Conven9ao
Coletiva, paragrafo 2°, Clausula 14.

27. CONVERSAo DAS FERIAS EM ABONO PECUNIARIO
Para a conversao em abona pecuniario de 1/3(um tergo) das ferias a que tiver direito 0

empregado, nos termos do artigo 143 da CLT, 0 empregador abre mao do que a facultado
pelo paragrafo 1° do Artigo 143 da CLT, ficando a concessao do abono condicionada apenas
a manifesta<;ao do empregado, a ser exercida quando receber aviso de ferias.

28. FERIAS PROPORCIONAIS
Todo a trabalhador que tenha rescindido, par qualquer das formas de rescisao, 0 seu contrato
de trabalho, recebera a proPOr9aO de farias, com os respectivos adicionais, referente a
periodo aquisitivo incompleto, independentemente do tempo de servi90 e sem prejuizo do
recebimento, na forma da Lei, pelos periodos ja completados.

29. DESCONTO DE FALTAS NAS FERIAS
Nao sera deduzido no perfodo de gozo das ferias e indeniza<;oes respectivas, 0 descanso
semanal remunerado perdido par ter ocorrido falta injustificada ao trabalho, ressalvado 0

disposto no artigo 130 da CLT.

30. GARANTIAS ESPECIAIS DO EMPREGADO
Sera garantida a estabilidade do empregado na rela9ao de vinculo de emprego, nas seguintes
condigoes:
a) A empregada gestante ate 06 (seis) meses ap6s 0 parto. E 0 empregado (pai) tem direito a
permanecer com 0 fithe recam-nascido pelo perfodo de 05 (cinco) dias corridos.
b) Ao empregada alistado para 0 servi<;o militar desde a incorpora<;ao ate 30 (trinta) dias ap6s
a dispensa.

•

c) as trabalhadores, na vigencia da presente Conven<;ao Coletiva de Trabalho, nao poderao
sofrer despedidas arbitrarias, entendendo-se como tal, a que nao se fundar em motivo
disciplinar, tecnico, economico ou financeiro, sob pena de ter 0 empregador que reintegrar 0

trabalhador.
d) Ao empregado afastado por motivo de doen9a por mais de 30(trinta) dias, e auxflio doenca
previdenciario especie 31, sera assegurada estabilidade no emprego por pelo menos 60
(sessenta) dias ap6s e termino da licenc;a medica) independente 5e previdenciaria ou nao.
Paragrafo unico: E facultado as empregadas, no periodo de amamenta9ao, juntarem as dois
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perfodos de 00:30 (trinta minutos), em cada turno, em uma s6 h~ra, na entrada ou safda dos
turnos, sem que incorram em prejufzo de desconto de horas.

31. ABONO DE FALTA
E devido abono de falta a empregada mae, e ao pai viuvo mediante a comprova9ao medica,
no caso de necessidade de internamento de filho de ate 10(dez) anos de idade, e sendo
invalido 0 filho, nao havera limite de idade. Sera, tambem, abonada a falta das horas
dispensadas para 0 fim de saque do PIS.

32. OCORRENCIA DE FATORES CLIMATICOS ADVERSOS
Ficam assegurados as salarios dos trabalhadores que, estando a disposi9ao do empregador,
fiquem impossibilitados de exercer suas atividades em razao de fatores climaticos adversos,
desde que se apresentem e permane9am no local de trabalho durante toda jornada laboral ou
sejam dispensados por ordem escrita. Em se tratando de tarefeiro sera garantida a percep980
do salario normativQ devido no meso

33. EMPREGADO ESTUDANTE
Em relag80 aos empregados estudantes (1°1 2°, 3°) grau na hip6tese de ocorrencia da
presta980 de exames escolares realizados em horarios das atividades escolares, coincidido
com 0 horario de trabalho terao abonadas suas faltas desde que avisada a empresa com
24(vinte quatro) horas de antecedencia.
Paragrafo unico: para 0 empregado que esteja cursando a ultima fase, ou tenha concluindo
o 2° grau, a empresa concedera licen9a remunerada, relativa aos dias em que 0 mesmo
preste as exames vestibulares, mediante comprova98o no praza de 24 (vinte quatro) horas.

34. EXAMES MEDICOS
OS exames medicos admissional e demissional, bem como as peri6dicos, que devem ser
realizados quantas vezes for necessario dependendo 0 grau de risco da empresa, sao de
responsabilidade das empresas, sendo que deverao ocorrer em dia normal de trabalho, por
medico do trabalho, cujo resultado deve ser entregue uma via ao obreiro.

35. DOS ATEST ADOS

As empresas ficam expressamente proibidas de consignar na CTPS do empregado, 0

afastamento do servi90 par motivQ de doenga1 porem obrigatoriamente devem anotar no
cartao de ponto ou ficha de jornada do trabalhado.
Paragrafo unico: com suporte nas disposic;6es da Portaria 3291 MPAS, de 20102/84, do
DOU de 21/02/84 a concessao dos atestados medicos para dispensa dos servi<;os por
doenc;a, com incapacidade de ate 15(quinze) dias, sera fornecido a6 segurado obreiro no
ambito dos servi90s da Previdencia Social, par medicos do SUS, de empresas, institui90es
Paraestatais, ou sindicatos urbanos, que mantenham contratos e/ou convenios com a
Previdencia Social, au odont6logos, nos casas especifico, em identicas situagoes de modo

•
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que a Empresa obrigatoriamente fornecera comprovante de entrega/recebimento do atestado
ao empregado, salvo em casa de entrega de c6pia autenticada.

36. DA OBRIGATORIEDADE DA CIPA E DA PROTECAo AO TRABALHO
As empresas deveraa constituir CIP - Comissao Interna de Preven9ao de Acidentes, a medida
que estipula a NR-5, com representantes da empresa e dos empregados, implantada
mediante 0 curso interno da CIPA por profissional qualificado ou em curso equiparado, de
acordo com as normas legais vigentes.
Paragrafo Primeiro: as empresas abrangidas par esta conven9ao deverao obedecer as
normas contidas nas NRs aplicadas a categorias com rela980 a seguran9a do trabalho,
fornecendo equipamento de protegao individual gratuitamente e adequado ao usc nos casos
em que a lei obriga, fiscalizando 0 uso pelo empregado, emitindo recibo de entrega dos
mesmas a sua utiliza9ao, bem como devera treinar 0 obreiro como e quando utilizar 0 EPI.
Paragrafo Segundo: na automagao dos meios de produ98o, com a implementagao de novas
tecnicas, as empresas se obrigam a promover treinamento para que os empregados
adquiram melhor qualifica9ao em seus novos metodos de trabalho, as suas expensas.

37m PROGRAMA DE PREVENCAo DE RISCOS AMBIENTAIS E PROGRAMA DE
CONTROlE MEDICO E SAUOE OCUPACIONAL - PCMSO

As empresas possibilitarao, sempre que solicitado, aos seus empregados e a CIPA 0 acesso
e conhecimento do Programa de Preven9ao de Riscos Ambientais - PPRA vigente, bem como
o cronograma de a90es/atividades dele decorrente possibilitando, assim, no que for possivel,
a discussao e sugestoes de melhorias por parte dos referidos empregados.
Deverao as empresas elaborar, independente do numero de funcionarios, e quando
solicitado, encaminhar c6pia ao Sindicata Profissional, dos seus Programas de Prevengao de
Riscos Ambientais-PPRA 9 NR nO9 (da Lei 6.514 DE 22/12/77), bem como do Programa de
Controle Medico e Saude Ocupacional - PCMSO - (Portaria n° 08 de 08/05/96).

38. VINCULO EMPREGATICIO
o Sindicato Profissional, casa tenha conhecimento da existencia de irregularidades
relacionadas as normas de seguranga e medicina do trabalho, bem como trabalhadores sem
o registro em CTPS, convocara imediatamente as empregadores para acertarem essas
irregularidades.
Paragrafo Unico: Casa a empresa nao compare9a ao Sindicato Profissional para regularizar
a situa<;ao, alem de ser enquadrada no § 4° do artigo 297 do C6digo Penal, 0 assunto sera
encaminhado ao Comite Diretor de Incentivo a Formalidade na Constru9ao (CREA) que
tamara as demais medidas cablveis.
39gTRANSPORTE DE ACIDENTADOS, DOENTES E PARTURIENTES
Obriga-se 0 empregador a transportar a empregado com urgencia, para local apropriado, em
caso de acidente, mal subito ou parto, desde que ocorram no horario de trabalho au em
consequencia deste.

•
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40. DO "TICKET" REFEICAO
As empresas devem obrigatoriamente fornecer 0 ticket refeit;ao a seus empregados que
garantam 0 minimo de R$ 13,75 (Treze reais e setenta e cinco centavos) par empregado,
salvo quando dispuser de refeit6rio pr6prio au terceirizado, e sirva as refeit;oes em favor de
seus empregados. As empresas poderao descontar ate 6% (seis por cento) do piso base ate
o limite de 84,70 (Oitenta e quatro reais e setenta centavos ), na folha de pagamento do
empregado, restando proibido 0 desconto de outro modo.

41. CAFE DA MANHA
Objetivando melhorar as condiyoes nutricionais dos trabalhadores, prioritariamente os de
baixa renda, os empregadores, sem que se constitua carater salarial, remunerat6rio ou contra
prestativo, nos termos da Lei nO6.321/76, regulamentada pelo Decreto nO 5/91, atraves do
Programa de Alimentagao do Trabalhador, fornecerao, nas obras, aos empregados, CAFE DA
MANHA, nos dias em que houver trabalho, consistente no minima de: 1 (um) copo de cafe
com leite (300 ml) e 2 (dois) paes com margarina, observadas as condi90es mais favoraveis
ja praticadas, facultando-se a empresa a. substituic;ao do CAFE DA MANHA por tfquete
refeigao no valor liquido de, no minimo, R$ 4,00 par dia.

42.VALE ALIMENTACAo
As empresas fornecerao aos seus empregados vale alimentagao, no valor de R$ 100,OO(
Cem reais), a partir de ag05to de 2013. 0 referido beneficio sera fornecido mensalmente ate 0
decimo dia util de cada mes, ao trabalhador que atender aos seguintes requisitos:
Paragrafo Primeiro: Seja assfduo, au seja, nao haja falta au atraso no mes anterior ao
fornecimento da cesta basica, ressalvadas as ausencias em razao de acidente do trabalho, as
quais serao consideradas justificadas e devidamente comprovadas por atestado medico,
sendo que estas nao interferirao na concessao de tal beneficio. Ressalte-se que e indevido 0

computo de atraso no que tange a chegada ao trabalho com ate 5 (cinco) minutos de atraso,
nos termos do art.58, §1° da CLT.
Paragrafo Segundo: Para quem tiver ate dais atrasos de no maximo 10 (dez) minutos cada,
sera concedida uma cesta basica no valor de R$ 80,OO(oitenta reais);
Paragrafo Terceiro: E proibida a comercializac;ao, seja a venda au a troca do beneficio
expresso nesta clausula, total au parcialmente sob pena de se excluir do programa de
concessao desse beneficia 0 trabalhador que infringir est a condic;ao;
Paragrafo Quarto: A cesta basica prevista nesta clausula podera ser fornecida "in natura", ou
em cartao alimentac;ao, ficando vedada a sua substitui<;ao par pagamento em pecunia;
Paragrafo Quinto: Nos casos de afastamento per auxflio-doenc;a previdenciario, licenc;a-
maternidade e ferias, as funcionarios nao terao ressalvado 0 direito a esse beneflcio.
Paragrafo Sexto: 0 Vale alimentagaa de que trata esta clausula nao tera carater salarial,

•
nem integrara a contraprestac;ao do trabalhador para qualquer fim, seja da rescisao contratual
decorrente de aposentadoria par tempo servic;oou morte de empregado, desde que 0

empregador esteja devidamente inscrito no Programa de Alimentagao ao Trabalhador (PAT),
nos termos da OJ 413 da SOI-1 do TST.

•
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43. DO SEGURO DE VIDA

Em favor de cada empregado a empresa mantera obrigatoriamente segura de vida em grupo,
sem onus ao empregado, cujo beneficia devera observar as seguintes condic;5es:
a) Um capital basica de 35 (Trinta e Cinco) salarios mfnimos nacionais, pela morte;
b) 0 mesmo capital por invalidez total au parcial por acidentes ou por doenc;a.
Paragrafo unico: No casa da empresa realizar convenio com seguradora, a fim de manter-se
segura de vida com beneficia individual, fica a criteria do empregada aderir ou nao ao
respectiv~ seguro, sem prejuizo do direito ao segura de vida coletivo disposto no caput desta
Clausuia.

44. DO TRANSPORTE
Fica 0 empregador obrigado a fornecer vale-transporte aos seus empregados que dele
necessitarem, nos term os da Lei n° 7.418/85 e seu regulamento, ficando exonerado da
concessao do beneficio 0 empregador que proporcionar, por meios pr6prios ou contratados,
em veiculos adequados ao transporte coletivo, 0 deslocamento, residencia-trabalho e vice-
versa, de seus trabalhadores, sem prejuizo de um posslvel pagamento por horas in itinere.
Fica assegurado ao trabalhador dispensado, 0 pagamento das despesas de retorno ao seu
local de origem, ou seja, onde foi recrutado.

Paragrafo Primeiro: Sempre que houver greve no sistema de transporte e 0 empregado, em
decorrencia, nao puder comparecer ao servi90 au chegar atrasado, 0 dia e as haras nao
poderao ser descontados em folha de pagamento, mas sim, compensados em outro dia ou
horario.
Paragrafo Segundo: Computa-se na jornada laboral, 0 tempo gasto no trajeto do
trabalhador, em condugao fornecida pelo empregador, da cidade para 0 local de trabalho de
diffcil acesso e nao servido por regular e, ate 0 ponto costumeiro.

45. DO SALARIO FAMiliA
E obrigat6rio 0 pagamento do salario familia ao empregado, de acordo com a Tabela
Previdenciaria, mediante a apresenta9ao da Certidao de Nascimento do filho, de acordo com
as normais legais vigentes.
46. AVISO PREVIO E DO PEDIDO DE DEMISSAO DO EMPREGADO NAO
ALFABETIZADO
o aviso previo sera comunicado obrigatoriamente par escrito, mediante contra recibo,
esclarecendo se a empregado deve ou nao cumprir 0 aviso, e, em casa de cumprimento,
restar ressalvado que podera dispor de duas horas diarias au sete dias no final do aviso.
Paragrafo Primeiro: 0 empregado despedido fica dispensado do cumprimento do aviso
previo, quando comprovar a obten9ao de novo emprego, desonerando a empresa do
pagamento dos dias nao trabalhados, desde que nao justificadas as ausencias pelas vias
legais.
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47. DA RESCISAO CONTRATUAL
As homologac;oes das rescisoes contratuais deverao ser realizadas no prazo maximo de 10
dias contados da data da efetiva saida e 0 pagamento das verbas decorrentes devera ser
efetuado ate 0 primeiro dia util imediato ao termino do contrato de trabalho, quando por prazo
determinado ou nos casos de cumprimento do aviso previo de forma trabalhada.
Nos casos de dispensa sem justa causa quando houver a ausencia do cumprimento do aviso
previo, indenizac;ao do mesmo ou dispensa do seu cumprimento, 0 pagamento das verbas
rescisorias devera ser realizado ate 0 decimo dia, contado da data da notificaC;80 da
demissaoj devendo ainda, em qualquer das hip6teses, a empresa comunicar 0 empregado
par escrito a data do pagamento das verbas rescisorias.
Paragrafo Primeiro: 0 nao cumprimento aos prazos acima fixados implicara no pagamento
da multa prevista no artigo 477, § 8° da CLT, corrigida monetariamente, em favor do
enlpregado.
Paragrafo Segundo: Na ocasiao da quita9ao, a empresa entregara junto a rescisao, a
relaC;80dos valores recolhidos ao FGTS bem como a indenizaC;80de 400/0 e respectivas datas
de recolhimento, de modo que, nao comprovados os recolhimentos devidos e a libera<;ao pelo
sistema informatizado, 0 Sindicato Obreiro nao procedera a Homologa<;ao da Rescisao, bem
assim, as empresas devem entregar junto a rescisao memorial de calculo para remuneraC;ao,
rela<;ao de salarios de contribuic;ao ao INSS e discriminac;ao das parcelas pagas,
apresentaC;8o e entrega do exame demissional e do Laudo do PPP - Perfil Profissiografico
Previdenciario devidamente assinado pelo profissional competente. 0 Sindicato Profissional,
em se verificando irregularidade, nao procedera a homologagao, salvo, caso cQuber,
efetuando ressalva no termo rescis6rio.
Paragrafo Terceiro: Ao empregado fica assegurado 0 direito de percepC;8o das verbas
incontraversas na hip6tese de rescisao de contrato de trabalho por justa causa, no prazo de
dez dias da constatac;ao da falta grave, devendo a empresa comunicar 0 Sindicato Obreiro
imediatamente diante do conhecimento dos fatos. No casa de dispensa de justa causa, as
motivos deveraa ser entregues em carta ao empregado mediante recibo, sob pena de
presumir-se inexistente a falta alegada.
Paragrafo Quarto: 0 Sindicato dos trabalhadores estabelecera os criterios que Ihe oferec;am
segurant;a para 0 ata homologat6rio, podendo 0 tecnico responsavel pelos exames da
documentac;ao, solicitar das empresas, documentos que objetivem esclarecer duvidas,
porventura surgida na analise das verbas rescis6rias.
Paragrafo Quinto: Ao ato da homologac;ao, devera comparecer aiem do empregado, pessoa
responsavel pela empresa au na qualidade de preposto, legalmente constituido com as
documentos pessoais de acordo com 0 artigo 843 da CLT, conhecedora das atividades e
capacitada a esclarecer duvidas que possam surgir como, calculos e registros com poderes

•
para transigir a rescis80 contratual e, devera a Empresa apresentar obrigatoriamente os
seguintes documentos:
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• Termo de Rescisao de Contrato de Trabalho (TRCT) em 05 (cinco) vias;
• Atestado de Saude Ocupacional relativQ ao exame medico demissional em 3 vias
• Guias de Comunicagao de Dispensa e Requerimento para 0 Segura Desemprego,

quando cabfveis;
~ Extrato Analftico de conta vinculada ao FGTS, atualizado ate 0 mes de desligamento

do Trabalhador; em 3 vias
• Demonstrativo do trabalhador de recolhimento FGTS Rescisorio em 3 vias.
• Guia de Recolhimento da indenizagao rescisoria (GRR) do FGTS, se devida; em 3 vias
• C6pia do Perfil Profissiografico Previdenciario em 3 vias (padrao INSS)
• C6pia do Aviso Previo em 3 vias ou carta de pedido de demissao de proprio punho e 3.

vias
• C6pia do Laudo PCMSO PPRA indicando percentual de insalubridade, as empresas

que nao dispuserem dos laudos citados neste item terao 0 prazo de 120(cento e vinte)
dias para adequa980 a norma.

Paragrafo Sexto: Fica assegurado ao empregado, e obrigat6rio ao empregador homologar 0

Termo de Rescisao de Contrato de Trabalho junto ao Sindicato Profissional, a partir de 180
(cento e oitenta) dias de contrate com 0 trabalhador, ressalvando-se que, no casa de pedido
de demissao de empregado estavel nos termos do Artigo 500 da CLT e no pedido de
demissao de empregado amparado por garantia provisoria de emprego, a assistencia a
rescisao e respectiva homologa9ao pelo Sindicato Profissional e obrigatoria e devida, mesmo
nao tendo decorrido 0 prazo de 180 (centc e oitenta}.Dias Ainda, e obrigat6ria a assistencia
do sindicato da categoria prafissional, no casa de rescisao contratuai decorrente de
aposentadoria par tempo de servigo au de morte de empregado.
Paragrafo Setimo: 0 pagamento das verbas rescis6rias podera ser feito no ato da
homologagao perante 0 Sindicato, porem somente em dinheiro au cheque administrativ~, mas
podera faze-Io mediante dep6sito em conta salario, em favor do empregado, com a devida
comprovagao do deposito no ata da homologagao. A homologag8a feita pelo Sindicato
concede ao empregador quita9ao dos valores discriminados no documento rescis6rio.
Paragrafo Oitavo: Recaindo 0 termino do prazo para rescisao, em dia de sexta-feira, ou
vespera de feriado, ° pagamento das verbas rescis6rias somente podera dar-5e em dinheiro
ou mediante deposito bancario confirmado em favor do trabalhador.
Paragrafo Nona: 0 Sindicato Profissional ao proceder a homologa9ao do Termo de Rescisao
de Contrato de Trabalho sugerira das empresas e sub-empreiteiras, a atualizagao da Certidao
Negativa de Debitas, emitida pelo Sindicato Patronal (SINDIPINTURAS/PR), na qual devera
constar 0 seu prazo de validade (dia/mes/ano)j informando que em nao atualizando seus
debitos junto ao Sindicato Patronal, podera ser acionado e a empresa devedora respondera
por perdas e dano5 alem de multa no valor do debito da empresa perante 0 Sindicato
Patronal: restando definido entre as entidades signatarias, que a ausencia de Certidao

•
Negativa nao pode gerar impedimento para homologa90es perante 0 Sindicato Profissional.
Paragrafo Decimo: 0 Sindicato Profissional tambem podera exigir do empregador, a
comprovaC;8o de todos as recolhimentos e repasses do impasto sindical, contribui9ao
confederativa e taxa assistencial relativo ao empregadoj devidamente pagos ao Sindicato
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Obreiro, sob pena de serem as mesmas, em casa de dfvida serem executadas, e ou
responsabilizado a quem apropriou-se indevidamente dos referidos recolhimentos atraves dos
procedimentos legais e judiciais cabiveis.
Paragrafo Decimo Primeiro: A assinatura do empregado no recibo de quita<;ao, assim como
do aviso previo, devera ser oposta sobre a data do recebimento.
Paragrafo Decimo Segundo: As empresas deverao apresentar, obrigatoriamente, os laudos
a que se refere 0 item, 19 da presente conven980 afim de determinar 0 percentual de
insalubridade a ser pago ao funcionario, em analise individual, ou seja identificando 0 func;ao
daquele funcionario dentro das atividades da empresa.

Paragrafo Decimo terceiro: orientac;ao para projec;ao de aviso previo e anotac;oes na CTPS.

"Art. 17". Quando 0 aviso previa for indenizada, a data da safda a ser anotada na Carteira

de Trabalho e Previdencia Social CTPS deve ser:

I - na pagina relativa ao Contrato de Trabalho; a do ultimo dia da data projetada para 0

aviso previo indenizado; e

II - na pagina relativa as Anotagoes Gerais, a data do ultimo dia efetivamente trabalhado.

Paragrafo unico. No TRCT, a data do afastamento a ser consignada sera a do ultimo dia

efetivamente trabalhado"

48. BAIXA NA CTPS
Se 0 empregador nao proceder a competente baixa na CTPS de seu empregado no prazo de
48 (quarenta e oito) horas a contar do desligamento, pagara multa no valor equivalente a 1/30
(urn trinta avos) do salario, por dia de atraso, que reverte em favor do empregado.
Se a falta da baixa decorrer de culpa do empregado, 0 empregador para isentar-se da multa,
devera notificar a Entidade Profissional de tal situac;ao, a fim de melhor amparar-se"
Paragrafo primeiro: 0 empregador nao podera permanecer em posse da CTPS do
empregado por perfodo superior a 05 (cinco) dias quando do registro, de altera<;oes e de
rescisao do contrato de trabalho.

49. APOSENTADORIA ESPECIAL
No ate do pagamento da rescisao do contrate de trabalho, a empresa entregara ao
empregado 0 formulario denominado de Perfil Profissiografico Previdenciario - PPP, para fins
de aposentadoria junto a Previdencia Social.

•

50. DO DIRIGENTE SINDICAL
o Dirigente Sindical eleito, no exercicio de suas fun90es, ou representante da instituic;ao,
devidamente identificado na Portaria, tera garantido acesso a empresa, desde que haja
expediente.

I
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Paragrafo unico: Fica assegurado entre as entidades signatarias, que 0 Dirigente Sindical
eleito tern estabilidade no emprego, de acordo com as normas vigentes.

51. LIBERACAO DO DIRIGENTE SINDICAL

Os dirigentes sindicais eleitos poderao afastar-se dos servigos por motivos sindicais, a
requerimento do respectiv~ sindicato, com antecedencia minima de 48 (quarenta e oito)
horas1 par ate 15 (quinze dias) no ano.

Paragrafo Primeiro: A solicitagao de que trata 0 "caput" devera ser feita par escrito pelo
sindicato diretamente a empresa a qual se vincula a empregado.
Paragrafo Segundo: As horas de permissao sindical remunerada serao pagas como se 0

empregado estivesse a disposig80 da empresa, computando-se tal periodo como efetiva
prestaC;80 de servigos para todos os efeitos legais. A liberagao de que trata esta Clausula fica
limitada a urn dirigente eleito, par empresa, e no maximo par 15 (quinze) dias durante a
vigencia da presente Convengao.

52. QUADRO DE AVISOS

Fica assegurado ao Sindicato Operario 0 direito de manter um quadro de avisos do Sindicato,
em local escolhido de comum acordo com as empresas, devendo referidos avisos serem
submetidos a previa apreciagao e aprovagao da dire9ao da empresa.

53. DAS MENSALIDADES DE SOCIOS AO SINDICATO PROFISSIONAL
Fica assegurado ao empregado 0 direito de participar do quadro de s6cios do sindicato
profissional, devendo para tanto, os empregadores, manter 0 acesso livre de representante
sindical junto ao posta de trabalho do empregado em dia que 0 mesma esteja no exercicio de
suas fungoes a fim de orientar e fazer valer os direitos dos representados pela entidade
sindical profissional.
Paragrafo Primeiro: 0 eMpregador, visando facilitar os trabalhos da entidade profissional,
deve sempre, e especialmente no ate da admissao do funcionario, entregar, mediante recibo
assinado, 0 Termo de Adesao para Associado do SINDIPINTORES, cujo Termo Assinado
pelo empregado, primeira via, devera ser enviado para 0 Sindicato.
Paragrafo Segundo: Diante da OP9ao de socio, 0 empregador procedera automaticamente e
mensalmente, ao desconto da mensalidade de socio, estipulada pelo sindicato profissional, no
holerite do empregado, devendo repassar 0 valor descontado ao Sindicato Obreiro mediante
e preferencialmente dep6sito bancario, au diretamente na sede do sindicato profissional.
Paragrafo Terceiro: Quando houver interesse do empregado em desvincular-se do quadro
de socio, devera comparecer pessoalmente, munida de documentagao: na sede do sindicato.

•

54. TAXA ASSISTENCIAL
Conforme ampla deliberagao tomada em Assembleia e na forma prevista pela OS. N°
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01/2009-MTE, fica estabelecido entre os signatarios que os empregadores faraD um desconto
mensal nos salarios de todos os empregados associados, no percentual, de 20/0 (dois por
centc) do salario base, sendo esta a Contribuigao Assistencial.
Paragrafo Primeiro: As importancias resultantes do desconto deverao ser repassadas ao
Sindicato Profissional imediatamente, contra recibo ou mediante deposito bancario, ate 0 6°
dia util de cada meso
Paragrafo Segundo: As empresas remeterao ao SINDIPINTORES, a relagao dos valores
brutos e descontos efetuados dos empregados mensalmente.
Paragrafo Terceiro: 0 nao recolhimento do percentual devido ate 0 dia 10 (dez) de cada mes
sujeitara as empresas infratoras as mesmas san90es que preve 0 artigo 600 da CLT, em
favor da entidade profissional.
Paragrafo Quarto: 0 s6cia pagante fica isento da Taxa Assistencial.
Paragrafo Quinto: Este desconto e devido por todos os empregados com respaldo no artigo
513, letra "e" da CL T.
Paragrafo Sexto: 0 trabalhador podera exercer oposigao, na forma da as. N°01/2009-TEM.

55~TAXA NEGOCIAL

Fica estabelecido entre os signatarios que todos os trabalhadores que se beneficiarem do
reajuste salarial au qualquer beneficia desta ceT, sendo au nao membros associados do
SINDIPINTORES, sofrerao 0 desconto de 6% (Seis por cento) a titulo de taxa negocial, sendo
em parcela unica que sera descontada junto ao holerite no mes de ag05to de 2016.
Paragrafo Primeiro: As empresas remeterao ao Sindicato dos Trabalhadores, ate 0 15°
(decimo quinto) dia util do mes subsequente ao do desconto, copia da folha de pagamento do
mes relativo ao desconto e 0 respectiv~ recibo de quitac;ao.
Paragrafo Segundo: 0 empregado que sofrer desconto da Taxa Negocial, quando estiver
trabalhando na base territorial de um sindicato profissional, em beneficia deste, nao podera
sofrer novo desconto a este tftulo, no mesmo ano, na hip6tese de sua transferencia para outra
Cidade do Estado.
Paragrafo Terceiro: A fim de evitar duplicidade de desconto, e imprescindlvel que se anote
tais descontos na eTPS do trabalhador, apondo-se data, valores a entidade profissional
favorecida.
Paragrafo Quarto: Os empregados que no mes do desconto estiverem afastados por
qualquer motiv~, sofrerao 0 desconto no primeiro mas seguinte ao do retorno ao trabalho,
sendo que 0 mesmo se apliea a qualquer empregado admitido durante a vigencia desta
Convenc;ao Coletiva de Trabalho, eis que beneficiado par ela.
Paragrafo Quinto: As importancias resultantes do desconto deverao ser depositadas na
Caixa Econ6mica Federal S/A , em nome do Sindicato Profissional ate .0 dia 10 de setembro
de 2016.
Paragrafo Sexto: 0 nao recolhimento das parcelas descontadas dos empregados no prazo
estabelecido acima sujeitara a empresa infratora, a multa prevista, par similaridade na CLT,
artigo 600.
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56. CONTRIBUICAO SINDICAL
As empresas 5e obrigam a recother, ate 0 dia 30 de abril de 2017, a ContribuiC;80 Sindical em
favor do Sindicato Obreiro, equivalente a 1/30(um trinta avos) do salario do empregado, que
deve ser descontado diretamente da folha de pagamento de cada empregado, no mes de
mar90 de 2017.
Paragrafo unico: A contribuiC;80 em aprec;o devera ser recolhida, atraves de guia propria,
que seguira via Caixa Economica Federal S/A ,em qualquer agencia bancaria, devendo ser
paga ate 0 dia avenc;ado acima, sob pena de incorrer nas penalidades previstas na CLT.

57. CONTRIBUiCAo CONFEDERATIVA DAS EMPRESAS PARA COM 0 SINDICATO
PATRONAL - SINDICATO DAS EMPRESAS NO RAMO DE PINTURAS RESIDENCIAIS,
COMERCIAIS, INDUSTRIAlS, PREDIAIS, METAlS, MADEIRAS, LETRAS, DECORACOES,
ORNATOS E ESTUQUES NO ESTADO DO PARANA - SINDIPINTURAS DO PARANA.
Fica estabelecido, conforme a Constituig8o Federal, inciso IV do Art. 8°, e conforme a
deliberaC;8o tomada em Assemblt§ia Geral Extraordinaria dos Empregadores~ a Taxa de
Reversao Patronal a que se sujeitarao todas as empresas associadas ou nao ao aludido
Sindicato, 0 que 5e constitui na obrigatoriedade do recolhimento em favor do SINDICATO
DAS EMPRESAS NO RAMO DE PINTURAS RESIDENCIAS, COMERCIAIS, INDUSTRIAlS,
PREDIAIS, METAlS, MADEIRAS, LETRAS, DECORACOES, ORNATOS E ESTUQUES NO
ESTADO DO PARANA - SINDIPINTURAS DO PARANA, da contribuigao Assistencial
consoante tabela a seguir transcrita:

i
i EMPRESAS VALOR DATAI
1
!

Empresas Associadas R$ 170,00 05/07/2016I
!
i

i Empresas nao Associadas R$ 200,00 05/07/2015I
I

Empresas Associadas R$ 170,00 28/08/2016

Empresas nao Associadas R$ 200,00 28/08/2016
Empresas Associadas R$ 170,00 28/10/2016
Empresas nao Associadas R$ 200,00 28/10/2016
Empresas Associadas R$ 170,00 28/02/2017
Empresas nao Associadas R$ 200,00 28/02/2017
Empresas Associadas R$ 170,00 28/04/2017
Empresas nao Associadas R$ 200,00 28/04/2017

...,

•

A CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA, SE PAGAR FORA DO PRAZO SERA ACRECIADA 10%

Paragrafo primeiro: 0 referido recolhimento sera efetuado em qualquer agencia da rede
bancaria ate 0 vencimento, sendo que ap6s somente nas agencias da Caixa Economica
Federal, em guia propria que sera remetida pelo Sindicato.
Paragrafo Segundo: As empresas que vierem a 5e constituir durante a vigencia desta
Conven9ao Coletiva de Trabalho, tambem pagarao a Contribui980 em aprego, atualizada
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monetariamente, tomando por epoca de recolhimento, 0 mes de sua constituic;ao, sendo que
a aludida Contribuic;ao sera recolhida em unica vez.
Paragrafo Terceiro: Em casa de inadimplemento, 0 Sindicato tera a faculdade de promover
a<;ao apropriada na Comarca de Curitiba para a cobranc;a das verbas devidas, independente
de previa notificagao.
Paragrafo Quarto: As Certidoes Negativas dos Debitos serao fornecidas somente as
empresas~ inclusive as subempreiteiras, com as obrigac;oes decorrentes desta Convenc;ao
Coletiva de Trabalho, e das Convenc;oes Coletivas de Trabalho dos ultimos 05 (cinco) anos.

58. DA COMiSsAo DE CONCILIACAO PREVIA
As entidades Sindicais da presente Convenc;ao Coletiva de Trabalho, ora signatarias,
mediante de Termo de Convenc;ao Coletiva apartada, declaram a criac;ao e instituic;ao da
Comissao Coletiva de Trabalho, de modo que a partir da instalaC;80 da Comissao, tanto os
empregados quanta as empregadares, poderao dispor da utilizac;ao da referida Comissao, a
fim de sanar divergencias ou irregularidades pertinentes, unicas e exclusivas oriundas de
relac;6es trabalhistas.

59. CARTA DE REFERENCIA E ACERVO TECNICO
Desde que solicitado pelo trabalhador demitido ou demissionario, 0 empregador devera
fornecer carta de referencia, constando as atividades desenvolvidas pelo empregado ao
empregador, bem como deciaraQ80 a respeito de cursos par ele conclufdosj de sua
participac;ao em seminarios e congressos, e atividades do ensina profissional, quando
devidamente comprovado,

60. ASSISTENCIA JURiDICA AOS VIGIAS DE EMPRESA DE PINTURA
A empresa de pintura prestara assistencia juridica ao empregado que, no exercfcio de funC;8o
de vigia, praticar ate que leve a responder a9ao penal, ou de responsabilidade civil. t/\Ir-.'<1

i
61 E QUTROS DIREITOS
Pela presente Convenc;ao, ficam estabelecidos as seguintes direitos:
I - UNIFORME: Pelo empregador serao fornecidos uniformes gratuitamente aos funcionarios,
devendo fornecer as pe9as que sejam adequadas a atividade profissional. 0 fornecimento
ocorrera par ocasiao da contrata<;ao e sera renovado sempre que necessario. 0 empregado
tem 0 dever de manter seu uniforme limpo e em condi90es de usc, e 0 empregador 0 dever
de fiscaliza-Io. •

I'

II - DIARIA: Fica estipulado que a diaria, do trabalhador que passe 0 dia trabalhando em outra
•

Cidade, la permanecendo mais de um dia, sera paga em valor equivalente ao do dia normal
acrescido de 30% (trinta par centa), salvo quando for configurada a transferencia provisoria,
caso em que sera cabivel 0 adicional legal.
Quando 0 trabalho for prestado em outra Cidade, mesmo q'ue per um unico dia, fora daquela
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localidade - Regiao Metropolitana,sera devida a diaria.

62. MULTA
Em case de descumprimento de qualquer das clausulas do presente instrumento, 0

empregador pagara multa correspondente a 01 (um) salaria minima federal, por clausula
descumprida ao SINDICATO PROFICONAL.

A mesma multa 5e aplicara ao SINDICATO PROFISSONAL em caso de descumprimento do
disposto na Clausula 47, paragrafo nona, em favor do SINDICATO PATRONAL.

63. DAS DIVERGENCIAS
As divergencias na aplica980 dos presentes dispositivos serao solucionadas em primeira
instanciaj pelas diretorias das entidades convenientes. Na impossibilidade de solu9ao no
modo pactuado as partes poderao recorrer aos orgaos competentes.

Per assim haverem livremente convencionado, e re-ratificado 0 termo, 0 assinam em cinco
vias de igual tear e valor, para que dele surtam todos as efeitos de direito.

SINDIPINTORES/PR.

Sindicato Dos Pintores de Paredes,
Metais, Madeiras e Letras do Estado do
Parana - CNPJ: 80.269.590.0001-91.

CLAUDETE COSTA DA SILVA
CPF: 316.799.609-97

Presidente

SINDIPINTURAS/PR.!

I
I Sindicato das Empresas de Pinturas
I Residenciais, Comerciais, Industriais,
I Prediais, Metais, Madeiras, Letras,
I Decora90es, Ornatos e Estuque no Estado
I '. .. '?'
I do Parana - CNPJ. 01.493.420·9j)t)\L:.~. ~ Z
;,." \A.\ tj v ..,
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CARLOS EDUARDO FUCHS
CPF: 167.826.319-20
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