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ADSA

EMENTA

DISSÍDIO COLETIVO. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE
ACORDO. Mostrando-se compatível com a legislação heterônoma estatal
e em homenagem à autonomia privada coletiva, deve ser homologado o
acordo coletivo de trabalho firmado entre as partes, a fim de que possa
surtir os seus jurídicos e legais efeitos no âmbito das categorias
representadas, exceto cláusula que institua contribuição assistencial, cuja
natureza se confunda com a contribuição sindical obrigatória e já prevista
na Consolidação das Leis do Trabalho.

RELATÓRIO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Dissídio Coletivo, em que são

partes, como suscitante, SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA

CONSTRUÇÃO CIVIL, MONTAGEM E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, CONSTRUÇÃO E

MONTAGEM DE GASODUTOS E OLEODUTOS E ENGENHARIA E CONSULTIVA DE

 e, como suscitado, MANAUS-AM - SINTRACOMEC SINDICATO DA INDÚSTRIA DA

.CONSTRUÇÃO CIVIL DO AMAZONAS - SINDUSCON

O Sindicato suscitante instaurou o presente Dissídio Coletivo de natureza

econômica e jurídica (ID. 5600c9c), em face do sindicato suscitado, por meio do qual requereu a

designação de audiência conciliatória, bem como, caso frustrada a conciliação, a regular instrução do

feito, a fim de que fosse proferida a competente sentença normativa. Propôs, entre outras reivindicações

da categoria, o reajuste de 11% (onze por cento) sobre a Cláusula Quarta, já cumulado os índices

inflacionários com o aumento real proposto, bem como requereu o deferimento das demais cláusulas
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propostas de acordo com a fundamentação, mantendo-se, minimamente, os patamares existente nas

cláusulas preexistentes nas Convenções Coletivas 2013/2015 (cláusulas sociais) e 2014/2015, e nas

cláusulas firmadas no acordo judicial realizado nos autos do DC-0000192-99.2015.5.11.0000, apreciado

por este E. TRT da 11ª. Região, com fundamento no artigo 114, § 2º, da Constituição Federal e na Súmula

nº 277 do C. Tribunal Superior do Trabalho.

Por meio do despacho de ID. afc5f4c, a Presidente deste Egrégio à época,

Desembargadora MARIA DAS GRAÇAS ALECRIM MARINHO, ao verificar, na exordial, defeito hábil

a dificultar a conciliação e julgamento da lide, por não ter sido transcrita a integralidade das cláusulas

propostas, conforme exige a Orientação Jurisprudencial n° 32 da Seção de Dissídios Coletivos do

Tribunal Superior do Trabalho, determinou a intimação do suscitante para que sanasse o respectivo vício

no prazo de 15 (quinze) dias.

Emenda à inicial apresentada pela parte suscitante (ID. e778d8e).

Audiência de conciliação designada para o dia 28 de junho de 2016,

conforme despacho de ID. 0f4c58b.

Contestação apresentada pelo suscitado (ID. 486085c).

Termo de ID. 3af580a, atestando que, na audiência realizada no dia 28 de

junho de 2016, não chegaram as partes a um acordo, tendo a Presidente, encerrando a instrução

processual, submetido o processo a julgamento, sob a relatoria do à época Vice-Presidente deste Regional,

Desembargador LAIRTO JOSÉ VELOSO.

Petições de IDs. c4f301b e 4fdba7a, por meio das quais os suscitados

requerem a homologação de acordo coletivo de trabalho, nos termos do documento de ID. d6a0490.

Despacho determinando que se desse ciência acerca da proposta de acordo

ao Ministério Público do Trabalho, sob o ID. b29a508.

Petição de retificação de cláusulas do acordo (ID. 40214cf).

Conclusos, vieram os autos à apreciação deste Relator.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Ab initio, em atenção à petição de ID. 40214cf, passo a apreciar a proposta
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de Acordo Coletivo de Trabalho 2016/2017 apresentado pelas partes, com o intuito de homologá-lo, a teor

do artigo 863 Consolidado.

Para tanto, transcrevo, abaixo, integralmente, as cláusulas do referido

acordo objeto de homologação, :in verbis

"CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE.

As partes fixam a vigência do presente ACORDO JUDICIAL DE TRABALHO EM
DISSÍDIO COLETIVO no período de 01 de julho de 2016 até 30 de junho de 2017.

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA

O presente ACORDO JUDICIAL DE TRABALHO EM DISSÍDIO COLETIVO
abrangerá a(s) categoria(s) da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial,

 comConstrução e Montagem de Gasodutos e Oleodutos e Engenharia Consultiva
abrangência territorial em Manaus/AM.

Salários, Reajustes e Pagamento

Piso Salarial

CLÁUSULA TERCEIRA - SALÁRIO NORMATIVO

Fica assegurado aos trabalhadores abrangidos por este ACORDO JUDICIAL DE
TRABALHO, os salários normativos seguintes, a vigorar a partir de primeiro de julho

a 31/12/2016.de 2016 (01/07/2016)

PARÁGRAFO 1º.

Salários Normativos Aplicáveis à Categoria da  serão:CONSTRUÇÃO CIVIL

A) R$ 909,49 (novecentos e nove reais e quarenta e nove centavos) a vigorar a partir de
, mensais, para os que exercem ou venham a exercer a função de 01/07/16 até 31/12/2016

Servente, Vigia, Guarda de Segurança, Vigilante, Zelador, Copeiro e Office-Boy
(maior de 18 anos). FICA GARANTIDO AOS TRABALHADORES CUJAS
FUNÇÕES ESTÃO DESCRITAS NESTA ALÍNEA O PAGAMENTO DE UM
ABONO NO VALOR DE 300,00(TREZENTOS REAIS) A SER PAGO ATE
20/12/2016.

B) R$ 1.230,60 (mil duzentos e trinta reais e sessenta centavos) a vigorar a partir de
, mensais, para os que exercem ou venham a exercer a função de 01/07/16 até 31/12/2016

Pedreiro, Carpinteiro, Pintor, Ferreiro Armador, Bombeiro Hidráulico, Apontador
de Obra, Cozinheiro, Apropriador, Montador de Andaime, Marteleteiro, Montador
de Pré-Moldados, Gesseiro, Impermeabilizador, Guincheiro e Betoneiro. FICA
GARANTIDO AOS TRABALHADORES CUJAS FUNÇÕES ESTÃO DESCRITAS
NESTA ALÍNEA O PAGAMENTO DE UM ABONO NO VALOR DE
330,00(TREZENTOS E TRINTA REAIS) A SER PAGO ATE 20/12/2016.

C) R$ 1.501,18 (mil quinhentos e um reais e dezoito centavos) a vigorar a partir de
, mensais, para os que exercem ou venham a exercer a função de 01/07/16 até 31/12/2016

Soldador, Operador de Grua, Eletricista Instalador Predial (baixa tensão),
Lubrificador de Veículos Automotores, Montador de Esquadrias, Lixador,
Aplicador de Revestimentos Termoacústicos, Azulejista, Ladrilheiro,
Marmorista/Graniteiro e Pedreiro Fachadeiro, e, Ceramista. FICA GARANTIDO
AOS TRABALHADORES CUJAS FUNÇÕES ESTAO DESCRITAS NESTA
ALÍNEA O PAGAMENTO DE UM ABONO NO VALOR DE 350,00(TREZENTOS
E CINCOENTA REAIS) A SER PAGO ATE 20/12/2016.

D) R$ 1.808,36 (mil oitocentos e oito reais e trinta a seis centavos), a vigorar a partir de
 mensais, para os que exercem ou venham a exercer a função de 01/07/16 até 31/12/2016,

Encarregado de Setor de Obras, Almoxarife e Operador de Máquina Perfuratriz de
Solo. FICA GARANTIDO AOS TRABALHADORES CUJAS FUNÇÕES ESTÃO
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DESCRITAS NESTA ALÍNEA O PAGAMENTO DE UM ABONO NO VALOR DE
350,00(TREZENTOS E CINCOENTA REAIS) A SER PAGO ATE 20/12/2016.

E) R$ 2.085,90, mensais , para os que exercem ouvigorar de 01/07/2016 ate 31/12/2016
venham a exercer, a função de Mecânico de Máquinas e Autos, Mecânico de
Manutenção, Eletricista, Sondador, Marceneiro, Desenhista Copista, Pedreiro
Refratário, Serralheiro, Jatista, Analista de Estoque, Mecânico de Máquina
Perfuratriz de Solo e Operador de Máquinas Pesadas. FICA GARANTIDO AOS
TRABALHADORES CUJAS FUNÇÕES ESTAO DESCRITAS NESTA ALÍNEA O
PAGAMENTO DE UM ABONO NO VALOR DE 400,00(QUATROCENTOS
REAIS) A SER PAGO ATE 20/12/2016.

F) R$2.382,74, mensais,  para os que exercem oua vigorar de 01/07/2016 a 31/12/2016
venham a exercer a função de Encarregado Geral, Contra-Mestre, Desenhista e
Laboratorista de Solo, Concreto e Asfalto. FICA GARANTIDO AOS
TRABALHADORES CUJAS FUNÇÕES ESTAO DESCRITAS NESTA ALÍNEA O
PAGAMENTO DE UM ABONO NO VALOR DE 400,00(QUATROCENTOS
REAIS) A SER PAGO ATE 20/12/2016.

G) R$2.679,49, mensais, , para os queA VIGORAR DE 01/07/2016 A 31/12/2016
exercem ou venham a exercer a função de Mestre-de-Obras, Técnico em Edificações,
Eletrotécnicos, Chefe de Escritório, Chefe de Departamento Pessoal, Técnico em
Química (Nível Médio), Técnico Agrícola (Nível Médio), Técnico Ambiental (Nível
Médio) e Técnico em Enfermagem do Trabalho (Nível Médio),Topógrafo. FICA
GARANTIDO AOS TRABALHADORES CUJAS FUNÇÕES ESTÃO DESCRITAS
NESTA ALÍNEA O PAGAMENTO DE UM ABONO NO VALOR DE
500,00(QUINHENTOS REAIS) A SER PAGO ATE 20/12/2016.

Parágrafo 2º

Salários Normativos Aplicáveis à Categoria da montagem e manutenção industrial,
construção e montagem de gasodutos e oleodutos e engenharia consultiva serão:

A) R$ 909,49  a vigorar a partir(novecentos e nove reais e quarenta e nove centavos)
de 01/07/16 até 31/12/2016, mensais, para os que exercem ou venham a exercer a função
de Servente, Vigia, Guarda de Segurança, Vigilante, Zelador, Copeiro e Office-Boy
(maior de 18 anos). FICA GARANTIDO AOS TRABALHADORES CUJAS
FUNÇÕES ESTÃO DESCRITAS NESTA ALÍNEA O PAGAMENTO DE UM
ABONO NO VALOR DE 300,00(TREZENTOS REAIS) A SER PAGO ATE
20/12/2016.

B) R$1.150,30  a vigorar a partir de(mil cento e cinquenta reais e trinta centavos)
01/07/16 até 31/12/2016), mensais, para os que exercem ou venham a exercer a função de
Ajudante de Montagem e Manutenção Industrial. FICA GARANTIDO AOS
TRABALHADORES CUJAS FUNÇÕES ESTAO DESCRITAS NESTA ALÍNEA O
PAGAMENTO DE UM ABONO NO VALOR DE 330,00(TREZENTOS E TRINTA
REAIS) A SER PAGO ATE 20/12/2016.

C) R$1.230,60  a vigorar a partir de(mil duzentos e trinta reais e sessenta centavos)
01/07/16 até 31/12/2016mensais, para os que exercem ou venham a exercer a função de 
Apontador de Obra, Cozinheiro, Apropriador e Bombeiro Hidráulico. FICA
GARANTIDO AOS TRABALHADORES CUJAS FUNÇÕES ESTAO DESCRITAS
NESTA ALÍNEA O PAGAMENTO DE UM ABONO NO VALOR DE
330,00(TREZENTOS E TRINTA REAIS) A SER PAGO ATE 20/12/2016.

D) R$1.501,18  a vigorar a partir de(mil quinhentos e um reais e dezoito centavos)
01/07/16 até 31/12/2016,mensais, para os que exercem ou venham a exercer a função de 
Soldador, Operador de Grua, Lubrificador de Veículos Automotores, Lixador,
Aplicador de Revestimentos Termoacústicos, Revestidor e Impermeablizador. FICA
GARANTIDO AOS TRABALHADORES CUJAS FUNÇÕES ESTÃO DESCRITAS
NESTA ALÍNEA O PAGAMENTO DE UM ABONO NO VALOR DE
330,00(TREZENTOS E TRINTA REAIS) A SER PAGO ATE 20/12/2016.

E) R$1.626,71  a vigorar a(mil seiscentos e vinte e seis reais e setenta e um centavos)
partir de 01/06/16 até 31/12/2016, mensais, para os que exercem ou venham a exercer a
de função de Nivelador e Revestidor de Duto. FICA GARANTIDO AOS
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TRABALHADORES CUJAS FUNÇÕES ESTÃO DESCRITAS NESTA ALÍNEA O
PAGAMENTO DE UM ABONO NO VALOR DE 330,00(TREZENTOS E TRINTA
REAIS) A SER PAGO ATE 20/12/2016.

F) R$1.808,36  a vigorar a partir de(mil oitocentos e oito reais e trinta e seis centavos)
01/07/16 até 31/12/2016, mensais, para os que exercem ou venham a exercer a função de 
Encarregado de Setor de Obras e almoxarife. FICA GARANTIDO AOS
TRABALHADORES CUJAS FUNÇÕES ESTÃO DESCRITAS NESTA ALÍNEA O
PAGAMENTO DE UM ABONO NO VALOR DE 350,00(TREZENTOS E
CINCOENTA REAIS) A SER PAGO ATE 20/12/2016.

G) R$2.098,61 (dois mil e noventa e oito reais e sessenta e um centavos) a vigorar a
partir de 01/07/16 até 31/12/2016, mensais, para os que exercem ou venham a exercer a
função Mecânico de Máquinas e Autos, lubrificador, Maçariqueiro, Sondador,
Desenhista Copista, Funileiro Industrial, Mecânico de Refrigeração Industrial,
Serralheiro, TOPOGRAFO, Analista de Estoque, Jatista e Operador de Máquinas
Pesadas. FICA GARANTIDO AOS TRABALHADORES CUJAS FUNÇÕES
ESTAO DESCRITAS NESTA ALÍNEA O PAGAMENTO DE UM ABONO NO
VALOR DE 350,00(TREZENTOS E CINCOENTA REAIS) A SER PAGO ATE
20/12/2016.

H) ,R$2.397,26 (dois mil trezentos e noventa e sete reais e vinte e seis centavos)
mensais, a vigorar a partir de 01/06/15 até 31/12/2016, para os que exercem ou venham a
exercer a função de Contra-Mestre, Desenhista, Pintor Industrial, Isolador Térmico,
montador de andaime industrial, montador industrial, Inspetor de Equipamentos,
Hidrojatista, Isolador Refratário, Pedreiro Refratário. FICA GARANTIDO AOS
TRABALHADORES CUJAS FUNÇÕES ESTÃO DESCRITAS NESTA ALÍNEA O
PAGAMENTO DE UM ABONO NO VALOR DE 400,00(QUATROCENTOS
REAIS) A SER PAGO ATE 20/12/2016.

I) R$2.447,81 ,(dois mil quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e um centavos)
mensais, a vigorar a partir de 01/07/16 até 31/12/2016, para os que exercem ou venham a
exercer a função de Sidebonista. FICA GARANTIDO AOS TRABALHADORES
CUJAS FUNÇÕES ESTAO DESCRITAS NESTA ALINEA O PAGAMENTO DE
UM ABONO NO VALOR DE 400,00(QUATROCENTOS REAIS) A SER PAGO
ATE 20/12/2016.

J) R$2.695,81 ,(dois mil seiscentos e noventa e cinco reais e oitenta e um centavos)
mensais,a vigorar a partir até 01/07/2016 ATE 31/12/2016, para os que exercem ou
venham a exercer a função de Mestre-de-Obras, Técnico em Edificações,
Eletrotécnicos, Chefe de Escritório, Chefe de Departamento Pessoal, Técnico em
Química (Nível Médio), Técnico Agrícola (Nível Médio), Técnico Ambiental (Nível
Médio) e Técnico em Enfermagem do Trabalho (Nível Médio), Chefe de Escritório,
Chefe de Departamento Pessoal e Mecânico Ajustador. FICA GARANTIDO AOS
TRABALHADORES CUJAS FUNÇÕES ESTÃO DESCRITAS NESTA ALÍNEA O
PAGAMENTO DE UM ABONO NO VALOR DE 500,00(QUINHENTOS REAIS) A
SER PAGO ATE 20/12/2016.

K) R$2.986,93 ,(dois mil novecentos e oitenta e seis reais e noventa e tres centavos)
mensais, a vigorar a partir de 01/07/16 até 31/12/2016, para os que exercem ou venham a
exercer a função de Eletricistas de Montagem e Manutenção Industrial, Torneiro
Mecânico, Instrumentista, Soldador Especializado (RX, Argônio, Ming, Tig, ER),
Comprador de Montagem e Manutenção Industrial, Eletrotécnicos e RIGER. FICA
GARANTIDO AOS TRABALHADORES CUJAS FUNÇÕES ESTÃO DESCRITAS
NESTA ALINEA O PAGAMENTO DE UM ABONO NO VALOR DE
500,00(QUINHENTOS REAIS) A SER PAGO ATE 20/12/2016.

L) R$3.241,42 (três mil duzentos e quarenta e um reais e quarenta e dois centavos)
mensais, A VIGORAR A PARTIR DE 01/07/206 A 31/12/2016 para os que exercem ou
venham a exercer a função de Mestre de Tubulação, Guindasteiro, Técnico de
Instrumentação e Soldador TigueiroArgonista,Caldeireiro, Encanador Industrial e
Mecânico Montador de Montagem e Manutenção Industrial, Mecânico de
Manutenção. FICA GARANTIDO AOS TRABALHADORES CUJAS FUNÇÕES
ESTÃO DESCRITAS NESTA ALÍNEA O PAGAMENTO DE UM ABONO NO
VALOR DE 500,00(QUINHENTOS REAIS) A SER PAGO ATE 20/12/2016.
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M) R$4.248,47 (quatro mil duzentos e quarenta e oito reais e quarenta e sete
, mensais A VIGORAR DE 01/07/2016 A 31/12/2016, para os que exercem oucentavos)

venham a exercer a função de Encarregado de Montagem e Manutenção Industrial,
Soldador API descendente e Encarregado de Duto. FICA GARANTIDO AOS
TRABALHADORES CUJAS FUNÇÕES ESTÃO DESCRITAS NESTA ALÍNEA O
PAGAMENTO DE UM ABONO NO VALOR DE 500,00(QUINHENTOS REAIS) A
SER PAGO ATE 20/12/2016.

N) R$4.751,61 (quatro mil setecentos e cinquenta e um reais e sessenta e um
, mensais, EM VIGOR DE 01/12/2016 A 31/12/2016, para os que exercem oucentavos)

venham a exercer a função de Técnico de Planejamento, Supervisor de Segurança do
Trabalho, Supervisor de Montagem e Manutenção Industrial, Supervisor de Solda,
Supervisor de Tubulação e Inspetor de Meio Ambiente. FICA GARANTIDO AOS
TRABALHADORES CUJAS FUNÇÕES ESTÃO DESCRITAS NESTA ALÍNEA O
PAGAMENTO DE UM ABONO NO VALOR DE 500,00(QUINHENTOS REAIS) A
SER PAGO ATE 20/12/2016.

Parágrafo 3º

Os empregados da Área  das empresas abrangidasAdministrativa, Pessoal e Escritório
pela presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO a partir primeiro de

, mensais, não poderão receber salários inferioresjulho 2016 (01/07/2016) até 31/12/2016
a  (mil duzentos e trinta reais e sessenta centavos) excetuando a função deR$ 1.230,60
office-boy menor de idade, e as abrangidas pela tabela "A" desta Convenção. FICA
GARANTIDO AOS TRABALHADORES CUJAS FUNÇÕES ESTÃO DESCRITAS
NESTE PARAGRAFO O PAGAMENTO DE UM ABONO NO VALOR DE
330,00(TREZENTOS E TRINTA REAIS) A SER PAGO ATE 20/12/2016.

Parágrafo 4º

Os salários normativos instituídos nesta Cláusula serão reajustados automaticamente, a
cada reajuste salarial da categoria, de acordo com a política salarial instituída pelo
Governo Federal.

Parágrafo 5º

Os que exercem ou venham a exercer a função de office-boy, sendo menores de 18 anos
receberão salário mínimo nacional.

Parágrafo 6º

Os que exercem ou venham a exercer a função de Operadores de Centrais de Argamassa,
Operadores de Máquinas Refratárias e Rejuntador(a), receberão os seguintes salários
mensais de R$ 1.070,06(mil e setenta reais e seis centavos), a partir de primeiro de julho

, mensais. 2016 ATE 31/12/2016) FICA GARANTIDO AOS TRABALHADORES
CUJAS FUNÇÕES ESTÃO DESCRITAS NESTE PARAGRAFO O PAGAMENTO
DE UM ABONO NO VALOR DE 330,00(TREZENTOS E TRINTA REAIS) A SER
PAGO ATE 20/12/2016.

Parágrafo 7º

Os empregados da Montagem e Manutenção Industrial, Construção e Montagem de
 a título de estímulo à qualificação profissional dos trabalhadoresGasodutos e Oleodutos

e elevação dos níveis de qualidade e produtividade, as Empresas se obrigam a pagar um
adicional salarial mensal no percentual de , percentuais estes15,00% (Quinze por Cento)
não cumulativos, do piso salarial das respectivas funções: Mecânico, Caldeireiro,

, a todos que sejam certificados do Eletricista, Caldeireiro Montadore Instrumentista
Programa Nacional de Qualificação e Certificação na área de Montagem e
Manutenção Industrial pela ABRAMAN (Associação Brasileira de Manutenção).

Parágrafo 8º

Os empregados da Construção Civil que exercem a Função de: Pedreiro, Carpinteiro,
 com Ensino Fundamental, com doisFerreiro Armador, Pintor e Bombeiro Hidráulico

(02) anos de exercício na função, que participarem de Curso de Qualificação Profissional,
indicado pela Empresa, com duração de no mínimo 240 horas, após a conclusão do
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referido Curso, com sucesso, receberão um Adicional de Qualificação Profissional de 
sobre o salário nominal.10,00% (Dez por Cento)

CLÁUSULA QUARTA; DO ABONO SALARIAL:

ALÉM DOS SALÁRIOS PREVISTOS DE JULHO/2016 A DEZEMBRO DE 2016, OS
TRABALHADORES ABRANGIDOS PELO PRESENTE ACORDO JUDICIAL,
RECEBERÃO CUMULATIVAMENTE COM OS SALÁRIOS, UM ABONO PARA
PAGAMENTO ATE O DIA 20/12/2016, NOS VALORES E FAIXAS SALARIAIS
ABAIXO DISCRIMINADAS:

PARAGRAFO PRIMEIRO: PARA OS TRABALHADORES DA CONSTRUÇÃO
CIVIL:

A) R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) PARA OS TRABALHADORES QUE
RECEBAM ATE (MIL DUZENTOS E TRINTA REAIS E CINQUENTA ERS 1.230,59
NOVE CENTAVOS).

B) R$ 330,00 (TREZENTOS E TRINTA REAIS) PARA OS TRABALHADORES QUE
RECEBAM DE R$ 1.230,60 (MIL DUZENTOS E TRINTA REAIS SESSENTA
CENTAVOS) ate (MIL QUINHENTOS E UM REAIS E DEZESSETER$ 1.501,17
CENTAVOS)

C) R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA OS TRABALHADORES
QUE RECEBAM R$ 1.501,18 (MIL QUINHETOS E UM REAIS E DEZOITO
CENTAVOS) A (DOIS MIL E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA ER$ 2.085,89
NOVE CENTAVOS).

D) R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) PARA OS TRABALHADORES QUE
RECEBAM DE R$ 2.085,90 (DOIS MIL E OITENTA E CINCO REAIS E NOVENTA
CENTAVOS) ate (DOIS MIL SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAISR$ 2.679,48
E QUARENTA E OITO CENTAVOS).

E) R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), PARA OS TRABALHADORES QUE
RECEBEM DE (DOIS MIL SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS ER$ 2.679,49
QUARENTA E NOVE CENTAVOS) EM DIANTE E ACIMA.

PARAGRAFO SEGUNDO: PARA OS TRABALHADORES DA MONTAGEM E
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL:

A)  (TREZENTOS REAIS) PARA OS TRABALHADORES QUER$ 300,00
RECEBAM ATE (MIL CENTO E CINQUENTA REAIS E VINTE E NOVE1.150,29
CENTAVOS).

B)  (TREZENTOS E TRINTA REAIS) PARA OS TRABALHADORES QUER$ 330,00
RECEBAM DE R$  (MIL CENTO E CINQUENTA REAIS E TRINTA1.150,30
CENTAVOS) ate (MIL OITOCENTOS E OITO REAIS E TRINTA ER$ 1.808,35
CINCO CENTAVOS)

C)  (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA OS TRABALHADORESR$ 350,00
QUE RECEBAM  (MIL QUINHETOS E UM REAIS E DEZOITOR$ 1.501,18
CENTAVOS) A (DOIS MIL E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA ER$ 2.085,89
NOVE CENTAVOS).

D)  (QUATROCENTOS REAIS) PARA OS TRABALHADORES QUER$ 400,00
RECEBAM DE R$  (DOIS MIL E OITENTA E CINCO REAIS E NOVENTA2.085,90
CENTAVOS) ate (DOIS MIL SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAISR$ 2.679,48
E QUARENTA E OITO CENTAVOS).

E)  (QUINHENTOS REAIS), PARA OS TRABALHADORES QUER$ 500,00
RECEBEM DE (DOIS MIL SEISCENTOS E SETANTA E NOVE REAIS ER$ 2.679,49
QUARENTA E NOVE CENTAVOS)EM DIANTE E ACIMA.

C )  (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA OS TRABALHADORESR$ 350,00
QUE RECEBAM DE  (MIL OITOCENTOS E OITO REAIS E TRINTA ER$ 1.808,36
SEIS CENTAVOS) ATE (DOIS MIL TREZENTOS E NOVENTA E SETER$ 2.397,25
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REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS).

D)  (QUATROCENTOS REAIS) PARA OS TRABALHADORES QUER$ 400,00
RECEBEM DE R$  (DOIS MIL TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E2.397,26
SEIS E CINCO CENTAVOS) ATE (DOIS MIL SEISCENTOS ER$ 2.695,80
NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

E)  (QUINHENTOS REAIS) PARA OS QUE RECEBAM DE R$ 500,00 R$ 2.695,81
(DOIS MIL SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E UM
CENTAVOS) E EM DIANTE E ACIMA,

PARAGRAFO TERCEIRO:FICA ESTIPULADA A MULTA DE 1/60(UM
SESSENTA AVOS) DIÁRIAS, PELO NÃO CUMPRIMENTO DO PAGAMENTO DO
ABONO SALARIAL ACIMA ESTIPULADO,QUE NÃO FOR PAGO ATE 20/12/2016,
BASEADA NO ABONO SALARIAL IMPAGO.

PARAGRAFO QUARTO: OS TRABALHADORES PRÉ-AVISADOS DE SUAS
DEMISSÕES DE PRIMEIRO DE JUNHO DE 2016 E PRÉ-AVISADOS DE SUA
DEMISSÃO ATE 30/11/2016, RECEBERAO SUAS VERBAS RESCISÓRIAS COM O
ABONO SALARIAL, PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇO,
INCORPORADO AO SEU SALÁRIOS PARA EFEITO DE PAGAMENTO DAS
VERBAS RESCISÓRIAS.

PARAGRAFO QUINTO: O ABONO SALARIAL PREVISTO NA PRESENTE
CLÁUSULA NÃO INCORPORARA NO 13º. SALÁRIO A SER PAGO EM 20/12/2016
E FÉRIAS GOZADAS, FGTS E INSS.

PARAGRAFO SEXTO: OS TRABALHADORES PRÉ-AVISADOS DE SUA
DEMISSÃO DIA 01/12/2016, RECEBERÃO SUAS VERBAS RESCISÓRIAS
MAJORADAS PELO PERCENTUAL DE 9,49% (NOVE VÍRGULA QUARENTA E
NOVE POR CENTO), PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO PRESENTE
ACORDO JUDICIAL.

CLÁUSULA QUINTA: REAJUSTE SALARIAL A PARTIR DE JANEIRO DE
2017: FICA GARANTIDO PARA TODOS OS TRABALHADORES
ABRANGIDOS PELO PRESENTE ACORDO JUDICIAL DE TRABALHO, O
REAJUSTE DE 9,49%(NOVE VÍRGULA QUARENTA E NOVE POR CENTO)
APLICÁVEIS SOBRE OS SALÁRIOS DE JUNHO/2016, PARA A CORREÇÃO
DE JANEIRO DE 2017;

PARAGRAFO PRIMEIRO: OS SALÁRIOS NORMATIVOS APLICÁVEIS À
CATEGORIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL A PARTIR DE JANEIRO DE 2017
SERÃO OS SEGUINTE:

A) R$ 995,80 a vigorar a partir de 01/01/17até 30/06/2017, mensais, para os que
exercem ou venham a exercer a função de Servente, Vigia, Guarda de Segurança,
Vigilante, Zelador, Copeiro e Office-Boy (maior de 18 anos).

B) R$ 1.347,38 , mensais, para os quea vigorar a partir de 01/01/17 até 30/06/2017
exercem ou venham a exercer a função de Pedreiro, Carpinteiro, Pintor, Ferreiro
Armador, Bombeiro Hidráulico, Apontador de Obra, Cozinheiro, Apropriador,
Montador de Andaime, Marteleteiro, Montador de Pré-Moldados, Gesseiro,
Impermeabilizador, Guincheiro e Betoneiro.

C) R$ 1.643,64 a vigorar a partir de 01/01/17 até 30/06/2017, mensais, para os que
exercem ou venham a exercer a função de Soldador, Operador de Grua, Eletricista
Instalador Predial (baixa tensão), Lubrificador de Veículos Automotores, Montador
de Esquadrias, Lixador, Aplicador de Revestimentos Termoacústicos, Azulejista,
Ladrilheiro, Marmorista/Graniteiro e Pedreiro Fachadeiro, e, Ceramista.

D) R$ 1.979,97, , mensais, para os quea vigorar a partir de 01/01/17 até 30/06/2017
exercem ou venham a exercer a função de Encarregado de Setor de Obras, Almoxarife
e Operador de Máquina Perfuratriz de Solo.

E) R$ 2.283,85, mensais vigorar de 01/01/2017 ate 30/06/2017, para os que exercem ou
venham a exercer, a função de Mecânico de Máquinas e Autos, Mecânico de
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Manutenção, Eletricista, Sondador, Marceneiro, Desenhista Copista, Pedreiro
Refratário, Serralheiro, Jatista, Analista de Estoque, Mecânico de Máquina
Perfuratriz de Solo e Operador de Máquinas Pesadas.

F) R$2.608,86, mensais, a vigorar de 01/01/2017 a 30/06/2017 para os que exercem ou
venham a exercer a função de Encarregado Geral, Contra-Mestre, Desenhista e

.Laboratorista de Solo, Concreto e Asfalto

G) R$ 2.933,77, mensais, A VIGORAR DE 01/01/2017 A 30/06/2017, para os que
exercem ou venham a exercer a função de Mestre-de-Obras, Técnico em Edificações,
Eletrotécnicos, Chefe de Escritório, Chefe de Departamento Pessoal, Técnico em
Química (Nível Médio), Técnico Agrícola (Nível Médio), Técnico Ambiental (Nível
Médio) e Técnico em Enfermagem do Trabalho (Nível Médio),Topógrafo.

Parágrafo 2º

Salários Normativos Aplicáveis à Categoria da montagem e manutenção industrial,
construção e montagem de gasodutos e oleodutos e engenharia consultiva serão:

A) R$ 995,80, a vigorar a partir de 01/01/17 até 30/06/2017, mensais, para os que
exercem ou venham a exercer a função de Servente, Vigia, Guarda de Segurança,
Vigilante, Zelador, Copeiro e Office-Boy (maior de 18 anos).

B) R$ 1.259,46, a vigorar a partir de 01/01/17 até 30/06/2017), mensais, para os que
exercem ou venham a exercer a função de Ajudante de Montagem e Manutenção
Industrial.

C) R$ 1.347,38  mensais, para os quea vigorar a partir de 01/01/16 até 30/06/2017
exercem ou venham a exercer a função de Apontador de Obra, Cozinheiro,
Apropriador e Bombeiro Hidráulico.

D) R$ 1.643,64 a vigorar a partir de 01/01/17 até 30/06/2017, mensais, para os que
exercem ou venham a exercer a função de Soldador, Operador de Grua, Lubrificador
de Veículos Automotores, Lixador, Aplicador de Revestimentos Termoacústicos,
Revestidor e Impermeablizador.

E) R$ 1.781,10 a vigorar a partir de 01/01/17 até 30/06/2017, mensais, para os que
exercem ou venham a exercer a de função de .Nivelador e Revestidor de Duto

F) R$ 1.979,97 , mensais, para os quea vigorar a partir de 01/01/17 até 30/06/2017
exercem ou venham a exercer a função de Encarregado de Setor de Obras e

.almoxarife

G) R$ 2.297,77 , mensais, para os quea vigorar a partir de 01/01/17 até 30/06/2017
exercem ou venham a exercer a função Mecânico de Máquinas e Autos, lubrificador,
Maçariqueiro, Sondador, Desenhista Copista, Funileiro Industrial, Mecânico de
Refrigeração Industrial, Serralheiro, TOPOGRAFO, Analista de Estoque, Jatista e
Operador de Máquinas Pesadas.

H) R$ 2.624,76, mensais, a vigorar a partir de 01/01/17 até 30/06/2017, para os que
exercem ou venham a exercer  função a de Contra-Mestre, Desenhista, Pintor
Industrial, Isolador Térmico, montador de andaime industrial, montador industrial,
Inspetor de Equipamentos, Hidrojatista, Isolador Refratário, Pedreiro Refratário.

I) R$ 2.680,11 mensais, a vigorar a partir de 01/01/17 até 30/06/2017, para os que
exercem ou venham a exercer a função de Sidebonista.

J) R$ 2.951,64, , para osmensais,a vigorar a partir até 01/01/2017 ATE 30/06/2017
que exercem ou venham a exercer a função de Mestre-de-Obras, Técnico em
Edificações, Eletrotécnicos, Chefe de Escritório, Chefe de Departamento Pessoal,
Técnico em Química (Nível Médio), Técnico Agrícola (Nível Médio), Técnico
Ambiental (Nível Médio) e Técnico em Enfermagem do Trabalho (Nível Médio),
Chefe de Escritório, Chefe de Departamento Pessoal e Mecânico Ajustador.

K) R$ 3,270,37 mensais, a vigorar a partir de 01/01/17 até 30/06/2017, para os que
exercem ou venham a exercer a função de Eletricistas de Montagem e Manutenção
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Industrial, Torneiro Mecânico, Instrumentista, Soldador Especializado (RX,
Argônio, Ming, Tig, ER), Comprador de Montagem e Manutenção Industrial,
Eletrotécnicos e RIGER.

L) R$ 3.549,03, mensais, A VIGORAR A PARTIR DE 01/01/2017 A 30/06/2017 para
os que exercem ou venham a exercer a função de Mestre de Tubulação, Guindasteiro,
Técnico de Instrumentação e Soldador TigueiroArgonista,Caldeireiro, Encanador
Industrial e Mecânico Montador de Montagem e Manutenção Industrial, Mecânico
de Manutenção.

M) R$ 4.651,65 mensais A VIGORAR DE 01/01/2017 A 30/06/2017, para os que
exercem ou venham a exercer a função de Encarregado de Montagem e Manutenção
Industrial, Soldador API descendente e Encarregado de Duto.

N) R$ 5.202,54 mensais, EM VIGOR DE 01/01/2017 A 30/06/2017, para os que
exercem ou venham a exercer a função de Técnico de Planejamento, Supervisor de
Segurança do Trabalho, Supervisor de Montagem e Manutenção Industrial,
Supervisor de Solda, Supervisor de Tubulação e Inspetor de Meio Ambiente.

Parágrafo 3º

Os empregados da  das empresas abrangidasÁrea Administrativa, Pessoal e Escritório
pela presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO a partir primeiro de

, mensais, não poderão receber saláriosjaneiro de 2017 ate 30 de junho de 2017
inferiores a (MIL TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E TRINTAR$ 1.347,38
E OITO CENTAVOS) excetuando a função de office-boy menor de idade, e as
abrangidas pela tabela "A" desta Convenção.

Parágrafo 4º

Os salários normativos instituídos nesta Cláusula serão reajustados automaticamente, a
cada reajuste salarial da categoria, de acordo com a política salarial instituída pelo
Governo Federal.

Parágrafo 5º

Os que exercem ou venham a exercer a função de office-boy, sendo menores de 18 anos
receberão salário mínimo nacional.

Parágrafo 6º

Os que exercem ou venham a exercer a função de Operadores de Centrais de
, receberão osArgamassa, Operadores de Máquinas Refratárias e Rejuntador(a)

seguintes salários mensais de  (MIL CENTO E SETENTA E UM REAIS ER$ 1.171,60
SESSENTA CENTAVOS), a partir de primeiro de JANEIRO DE 2017 ATE
30/06/2017), mensais.

Parágrafo 7º

Os empregados da Montagem e Manutenção Industrial, Construção e Montagem de
 a título de estímulo à qualificação profissional dos trabalhadoresGasodutos e Oleodutos

e elevação dos níveis de qualidade e produtividade, as Empresas se obrigam a pagar um
adicional salarial mensal no percentual de , percentuais estes15,00% (Quinze por Cento)
não cumulativos, do piso salarial das respectivas funções: Mecânico, Caldeireiro,

, a todos que sejam certificados do Eletricista, Caldeireiro Montadore Instrumentista
Programa Nacional de Qualificação e Certificação na área de Montagem e
Manutenção Industrial pela ABRAMAN (Associação Brasileira de Manutenção).

Parágrafo 8º

Os empregados da  que exercem a Função de: PConstrução Civil edreiro, Carpinteiro,
o com Ensino Fundamental, com doisFerreiro Armador, Pintor e Bombeiro Hidráulic

(02) anos de exercício na função, que participarem de Curso de Qualificação Profissional,
indicado pela Empresa, com duração de no mínimo 240 horas, após a conclusão do
referido Curso, com sucesso, receberão um Adicional de Qualificação Profissional de 

sobre o salário nominal.10,00% (Dez por Cento)
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CLÁUSULA SEXTA - CESTA BÁSICA

Fica garantido o fornecimento obrigatório da Cesta Básica por ocasião do Adiantamento
Quinzenal (AD) OU, DO PAGAMENTO MENSAL:

Parágrafo 1º

São pré-requisitos para concessão da Cesta Básica:

A) - Ter o Empregado (2,5) dois meses e meio de Empresa;

B) - Assiduidade 100% presencial excetuando-se Faltas por Acidentes do Trabalho desde
o dia do acidente, Casamento, Falecimento de familiar exclusivamente em referência a
pai, mãe, filhos e cônjuge, companheira, nascimento de filho (licença maternidade,
paternidade).

C) - Acima de trinta (30) Empregados por Canteiro e por Empresa.

Parágrafo 2º

A Cesta Básica terá o desconto simbólico de R$1,00 (Um Real) para trabalhadores
que recebam salário base até R$ 1.557,44 (MIL QUINHENTOS E CINCOENTA E
SETE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) e 5,00% (cinco por Cento)
a incidir sobre o valor da Cesta Básica, para trabalhadores que recebam salário
base acima desse teto.

Parágrafo 3º

O trabalhador contratado até o 10º (décimo) dia receberá a cesta básica até o 20º
(vigésimo) dia do mês em que completar o período aquisitivo descrito na alínea "A"
do parágrafo primeiro, não podendo ultrapassar a 90 (Noventa) dias de contrato.

Parágrafo 4º.

Não poderá ter a Cesta Básica cortada o trabalhador que:

A - No atraso de ingresso dentro da tolerância de cinco a dez minutos garantido pela Lei
10.243/2001;

B - Após a tolerância do atraso estabelecido em lei, for autorizada pela empresa a iniciar
a sua jornada de trabalho;

C - Após o início da jornada de trabalho obtiver autorização formal e expressa da
empresa para se ausentar ou paralisar a atividade antes do fim da jornada de trabalho;

D - Já tiver adquirido o direito de receber a cesta básica e entrar de férias, ocasião em que
terá direito a cesta básica do mês anterior recebido nos mesmos prazos empregados
anteriormente;

Parágrafo 5º.

O modo de entrega da Cesta Básica será o seguinte:

A) - Cartão "Vale Cesta Básica" no valor de R$110,00 (cento e dez reais) DE JULHO DE
2016 ATE 30 DE NOVEMBRO DE 2016;

B) A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2016 O VALOR DA CESTA BÁSICA SERÁ DE
R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais). A CESTA BÁSICA DE DEZEMBRO/2016,
DEVERA SER PAGA ATE 20 DE DEZEMBRO DE 2016;

C) - Cesta in natura respeitando a seguinte Composição mínima ATE DEZEMBRO DE
2016:
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Item

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Qtde

07

03

02

05

01

02

02

01

01

01

01

02

 

Medida

KG

KG

KG

KG

PCT

PCT

PCT

UND

PCT

UND

PCT

PCT

 

Produto

ARROZ Tipo 1

AÇÚCAR

FARINHA UARINI

FEIJÃO Tipo 1

LEITE EM PÓ 400G

CAFÉ 250G

MACARRÃO SÊMOLA 500G

CARNE EM CONSERVA

BOLACHA CREAM CRACKER

ÓLEO DE SOJA

MILHARINA

CHARQUE 500G

- Cesta  respeitando a seguinte Composição a partir de janeiro de 2017:in natura

 

Item

1

3

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Qtde

08

03

02

07

01

02

02

01

01

01

01

02

 

Medida

KG

KG

KG

KG

PCT

PCT

PCT

UND

PCT

UND

PCT

PCT

 

Produto

ARROZ Tipo 1

AÇÚCAR

FARINHA UARINI

FEIJÃO Tipo 1

LEITE EM PÓ 400G

CAFÉ 250G

MACARRÃO SÊMOLA 500G

CARNE EM CONSERVA

BOLACHA CREAM CRACKER

ÓLEO DE SOJA

MILHARINA

CHARQUE 500G

 Parágrafo 6º.

Os benefícios acima mencionados, concedidos pelas empresas, não tem natureza salarial
não se incorporando a remuneração para quaisquer efeitos, não constitui base de
incidência de contribuição previdenciária ou do FGTS nem se configura como
rendimento tributável do trabalhador.
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CLÁUSULA SETIMA - CRECHE

As empresas filiadas ao Sindicato Patronal, com 50 (cinquenta) ou mais empregados
manterão vagas em creches próprias ou conveniadas, na forma e padrões legais para
atendimento de filhos(as) até 5(cinco) anos de idade de seus empregados, sem qualquer
despesas para os mesmos, obrigando-se as empresas a alocar vagas nos CAT/SESI.

Parágrafo 1º

O sindicato dos trabalhadores deverá encaminhar a relação das crianças a serem alocadas
nas vagas até 25 (vinte e cinco) de outubro do ano anterior à efetivação do benefício.

Parágrafo2º

As empresas com mais de 50 (Cinquenta) empregados, não filiados ao sindicato patronal,
que não tenham a totalidade das vagas em creches próprias ou conveniadas, reembolsarão
diretamente ao empregado as despesas comprovadamente havidas com a guarda,
vigilância e assistência de filhos em creche credenciada de sua livre escolha, até o limite
de R$ 295,97 (duzentos e noventa e cinco reais e noventa e sete centavos)por mês e por
filho, sendo que o referido auxílio não integrará para nenhum efeito o salário do salário
do empregado.

CLÁUSULA OITAVA: SEGURO DE VIDA:FICA GARANTIDO O SEGURO DE
VIDA PARA TODOS OS TRABALHADORES ABRANGIDOS PELA PRESENTE
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS
SITUAÇÕES E COBERTURA ABAIXO DISCRIMINADAS:

I - R$ 24.460,70 em caso de Morte do empregado (a), independentemente do local
ocorrido;

II - R$ 24.460,70em caso de Invalidez Permanente (Total ou Parcial) do empregado (a),
causada por acidente, independentemente do local ocorrido, atestado por médico
devidamente qualificado, discriminando detalhadamente, no laudo médico, as sequelas
definitivas, mencionando o grau ou percentagem, respectivamente, da invalidez deixada
pelo acidente.

III - R$ 24.460,70em caso de Invalidez Permanente total adquirida no exercício
profissional, será pago ao empregado 100% (cem por cento) do Capital Básico Segurado
para a Cobertura de MORTE, limitado ao Capital Segurado mínimo exigido pela
Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria, mediante declaração médica, em modelo
próprio fornecido pela seguradora, assinada pelo médico ou junta médica, responsável
pelo laudo, caracterizando a incapacidade decorrente da doença profissional, obedecendo
ao seguinte critério de pagamento:

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fica entendido que o empregado fará jus à cobertura 
, somente no caso em que o próprio segurado seja considerado INVÁLIDO DEPAED

FORMA DEFINITIVA E PERMANENTE POR DOENÇA PROFISSIONAL, cuja
doença seja caracterizada com DOENÇA PROFISSIONAL que o impeça de desenvolver
definitivamente suas funções e pela qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação
com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação e desde que a
data do início de tratamento e/ou diagnóstico da doença profissional caracterizada seja
posterior à data de sua inclusão no seguro, e desde que tenha vínculo contratual com a
empresa contratante, devidamente comprovada por relação ou proposta de adesão.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Desde que devidamente comprovada e antecipada a
indenização de invalidez de doença profissional, o segurado será excluído do seguro, em
caráter definitivo, não cabendo o direito de nenhuma outra indenização futura ao mesmo
segurado, mesmo que este segurado venha desempenhar outras funções na empresa ou
em qualquer outra atividade neste ou outra empresa no País ou Exterior.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Caso não seja comprovada e/ou caracterizada a Invalidez
adquirida no exercício profissional, o segurado continuará com as mesmas condições
contratuais.

PARÁGRAFO QUARTO: Caso o Empregado já tenha recebido indenizações
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contempladas pelo Benefício PAED ou outro semelhante, em outra seguradora, fica o
mesmo Empregado sujeito às condições desta cláusula, sem direito a qualquer
indenização.

IV- R$ 12.230,35em caso de Morte do Cônjuge/Companheiro(a) do empregado(a);

V - R$ 6.115,17, em caso de morte de cada filho de até 21 (vinte um) anos, limitado a 04
(quatro);

VI - R$ 6.115,17em favor do empregado quando ocorrer o nascimento de filho(a)
portador de Invalidez causada por Doença Congênita, o(a) qual não poderá exercer
qualquer atividade remunerada, e que seja caracterizada por atestado médico até o sexto
mês após o dia do seu nascimento;

VII- Ocorrendo a morte do empregado (a), independentemente do local ocorrido, os
beneficiários do seguro deverão receber 50 kg de alimentos;

VIII - Ocorrendo à morte do empregado (a), a apólice de Seguro de Vida em Grupo
deverá contemplar uma cobertura para os gastos com a realização do sepultamento do
mesmo, no valor de até ;R$ 3.419,20

IX- Ocorrendo a morte do empregado (a), a empresa ou empregador receberá uma
indenização de até 10,00% (dez por cento) do capital básico vigente, a título de
reembolso das despesas efetivadas para o acerto rescisório trabalhista, devidamente
comprovado;

X - Ocorrendo o nascimento de filho(s) da funcionária (cobre somente titular do sexo
feminino) a mesma receberá, a título de doação, ,DUAS CESTAS-NATALIDADE
caracterizadas como um  e um , com conteúdos específicos paraKIT MÃE KIT BEBÊ
atender as primeiras necessidades básicas da beneficiária e seu bebê, desde que o
comunicado seja formalizado pela empresa até 30 dias após o parto da funcionária
contemplada.

Para fins da cláusula do seguro de vida serão concedidos no mínimo os seguintes itens
nos KIT BEBÊ e KIT MÃE:

 

 

ITEM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TOTAL KIT BEBÊ R$

QTD

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

PRODUTO

ÁLCOOL ABSOLUTO

PACOTES DE FRALDAS DESCARTÁVEIS

ALGODÃO BOLAS

CHUPETA DE SILICONE

GAZE ESTERILIZADA

MAMADEIRA

ÓLEO MINERAL

SABONETE

SHAMPOO BABY

PACOTES DE COTONETES JOHSON

PACOTE DE LENÇO UMIDECIDO COM 150 UND. 20,2X12
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ITEM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

TOTAL KIT MÃE R$

 QTD

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

PRODUTO

AÇÚCAR

ARROZ

AVEIA FLOCOS

BISCOITO MAISENA

CAFÉ TRADICIONAL

COMPOSTO LACTO FORT

EXTRATO DE TOMATE

FARINHA DE MILHO

FARINHA LÁCTEA

FARINHA DE MANDIOCA

FARINHA DE TRIGO

FEIJÃO

FUBÁ

LEITE CONDENSADO

MACARRÃO ESPAGUETE

MACARRÃO PARAFUSO

MUCILON

ÓLEO DE SOJA

SAL

SARDINHA

SEMENTE DE LINHAÇA

XI- Ocorrendo a hipótese de desconto do seguro de vida pela empresa, do salário do
empregado e o não repasse para o plano de seguro de vida em grupo, ou a não adesão ao
plano de seguro de vida em grupo, e o não cumprimento do que aqui está estipulada, a
empresa se obriga a pagar uma indenização substituta, nos mesmos valores e nos mesmos
padrões acima estabelecidos para os respectivos beneficiários.

XII- O pagamento do seguro de vida será feito na seguinte proporção:

30% (TRINTA POR CENTO) será descontado do salário do trabalhador.

70% (SETENTA POR CENTO) por cento será pago pelo empregador.
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XIII- Aplica-se o disposto na presente Cláusula a todas as empresas e empregadores,
inclusive os empregados(as) em regime de trabalho temporário, autônomos(as) e
estagiários(as) devidamente comprovado o seu vínculo.

XIV- As coberturas e as indenizações por morte e/ou por invalidez, previstas nos incisos
I e II, do caput desta cláusula, não serão cumuláveis, sendo que o pagamento de uma
exclui a outra.

XV- As seguradoras deverão observar o fiel cumprimento desta Cláusula, devendo, para
tanto, constar na respectiva apólice de seguro, as condições mínimas aqui estabelecidas,
sob pena de virem a responder por eventual prejuízo causado às empresas e/ou
empregados.

XVI- A presente cláusula não tem natureza salarial, por não se constituir em
contraprestação de serviços.

XVII- É de responsabilidade da empresa auxiliar o beneficiário do seguro de vida na
coleta de documentos e na habilitação ao benefício junto à seguradora.

INCISO XVIII: FICA LIMITADO AO TETO MÁXIMO O VALOR DO TOTAL
DO SEGURO DE VIDA A SER DESCONTADO DO TRABALHADOR NA
QUANTIA DE R$ 9,29 (NOVE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) E R$ 21,69
A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DO EMPRESARIO, TOTALIZANDO R$ 30,98.

Outros Auxílios

CLÁUSULA NONA - COMPLEMENTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Ao empregado em gozo de auxílio previdenciário ou acidentado, fica garantido pela
empresa a partir do 16º (décimo sexto) dia até o 12º (décimo segundo) mês do
afastamento, a complementação do benefício previdenciário até o limite do seu salário
nominal.

Parágrafo 1º

A complementação de que trata o CAPUT desta cláusula, deverá ser paga no dia do
pagamento dos demais empregados, sem prorrogação. Não sendo conhecido o valor
básico da previdência social, a complementação deverá ser paga em valores estimados,
fazendo-se as compensações nos períodos subsequentes.

Parágrafo 2º

O empregado afastado do trabalho por acidente de trabalho, ao retornar ao trabalho será
garantido pela empresa, o emprego e o salário pelo período mínimo de 12 meses.

Parágrafo 3º

Exclui-se das obrigações desta cláusula as empresas que mantenham quaisquer outras
formas de complementação equivalentes, ou outras condições mais favoráveis já
existentes.

CLÁUSULA DÉCIMA - REEMBOLSO

As empresas reembolsarão aos seus empregados o valor correspondente a mensalidade do
filho excepcional, até a idade de 18 (dezoito) anos, devidamente assistido pela APAE, ou
outras entidades legalmente constituídas, mediante apresentação de recibo, até o limite de
R$307,56 (trezentos e sete e cinquenta e seis centavos), por filho, corrigido pelos índices
de correção da Caderneta de Poupança. Esse auxílio não integra a remuneração do
empregado para nenhum efeito.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CESTA NATALINA

Fica obrigatório a concessão gratuita de uma cesta natalina a todos os empregados da
Construção Civil, Montagem Industrial e Engenharia Consultiva de Manaus e do Estado
do Amazonas, por ocasião do pagamento do 13º Salário, não constituindo salário direto
ou indireto.

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: JORGE ALVARO MARQUES GUEDES
http://pje.trt11.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=17060211002877900000003037105
Número do documento: 17060211002877900000003037105 Num. ee28184 - Pág. 16



Parágrafo 1º

São pré-requisitos para concessão da Cesta Natalina:

A) - Ter o Empregado três (2,5) dois meses e meio de Empresa;

B) - Assiduidade 100% presencial excetuando-se Faltas por Acidentes do Trabalho,
Casamento, Falecimento de familiar exclusivamente em referência a pai, mãe, filhos,
cônjuge e companheiro(a), nascimento de filho (licença maternidade, paternidade).

Parágrafo 2º

Não poderá ter a Cesta Natalina cortada o trabalhador que:

- No atraso de ingresso na tolerância de cinco a dez minutos garantido pela Lei
10.243/2001;

- Após a tolerância do atraso estabelecido em lei, for autorizada pela empresa a iniciar a
sua jornada de trabalho;

- Após o início da jornada de trabalho obter autorização formal e expressa da empresa
para ausentar antes do fim da jornada de trabalho;

- Já tiver adquirido o direito de receber a cesta natalina e entrar de férias.

Parágrafo 3º

O modo de entrega da Cesta Natalina será o seguinte:

A) - Cartão "Vale Cesta Natalina" no VALOR DE R$ 125,00 (cento e vinte e cinco
reais) a partir de dezembro de 2016.

Parágrafo 4º

Os benefícios acima mencionados, concedidos pelas empresas não tem natureza
salarial não se incorporando a remuneração para quaisquer efeitos, não constitui
base de incidência de contribuição previdenciária ou do FGTS nem se configura
como rendimento tributável do trabalhador.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FINANCIAMENTO DE REMÉDIOS

As empresas são abrangidas pela presente , fornecerãoConvenção Coletiva de Trabalho
gratuitamente 100% (Cem por Cento), do pagamento dos remédios receitados para os
empregados acometidos de acidente do trabalho. As empresas são obrigadas conveniar
com as farmácias e financiar até 30% (Trinta por Cento) do Salário Nominal do
Trabalhador para a compra exclusivamente de remédios receitados para seus empregados
e seus dependentes acometidos de doenças ou mal súbito. O desconto do financiamento
de remédios será feito em número de parcelas iguais às concedidas pelos fornecedores, ou
na sua totalidade em caso de demissão.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - GARANTIAS SINDICAIS

Os dirigentes Sindicais em exercício, terão acesso aos canteiros de obra, em horários em
que haja expediente de trabalho para inspeção das condições de trabalho dos empregados,
após contato inicial com o responsável pelo canteiro de obra e após apresentar delegação
explícita para realizar a inspeção.

Parágrafo Único

Será permitida a sindicalização dentro da empresa sendo livre o acesso ao dirigente
sindical para apresentar para esse fim, propostas aos empregados, sendo 01(uma) vez por
ano.

Contribuições Sindicais

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CONT RETRIB DE REP PROF (ORDEM DE
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SERVIÇO Nº1 26/03/2009 DO MTE)

Em cumprimento de deliberação aprovada por unanimidade em Assembleia Geral do
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e
Manutenção Industrial, Construção e Montagem de Gasodutos e Oleodutos e Engenharia
Consultiva de Manaus/AM - SINTRACOMEC - AM, fica convencionado que as
empresas descontarão obrigatoriamente dos salários dos trabalhadores, em folha de
pagamento, a partir do mês de janeiro/2017, uma Contribuição Retributiva de
Representação Profissional, pelo que o SINTRACOMEC - AM, lhes proporcionará,
direta ou indiretamente, serviços de assistência jurídica, trabalhista, cível, em varas de
família, criminais, órfãos e sucessões, previdenciária, habilitação de créditos em caso de
falência da empresa, assim como o acesso gratuito aos eventos sociais e esportivos da
entidade, realizados em sua sede e subsedes ou na Sede Campestre. As empresas
descontarão de todos os trabalhadores da categoria profissional, que forem abrangidos
pela presente Convenção Coletiva de Trabalho, NÃO SINDICALIZADOS (Não
Associados) (art. 513, alínea "E" da CLT e art. 8º, Inciso IV, da Constituição Federal),
uma Contribuição Retributiva de Representação Profissional mensal, por empregado, no
valor de 3,00% (três por cento) independente de reajuste. LIMITADO AO TETO DE
R$ 88,00(oitenta e oito reais), caso o trabalhador que receba acima de R$ 2.933,77.

Parágrafo 1º.

Este desconto será recolhido à Tesouraria do Sindicato Profissional até o 5º. (quinto) dia
do mês subsequente ao desconto, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
total a ser recolhido, acrescido do índice de correção da Caderneta de Poupança do
período em atraso sem prejuízo dos juros de mora de 10% (dez por cento) ao mês.

Parágrafo 2º.

Para efeito de comprovação de que os descontos foram efetuados corretamente, as
empresas remeterão ao Sindicato Profissional, até o 5º. (quinto) dia do mês subsequente
ao do desconto, uma relação ordenada de todos os empregados que sofreram os descontos
de que tratam o CAPUT e o parágrafo 1º (primeiro), da qual conste o nome do
empregado, o valor da contribuição, a data de admissão, a função e os salários nos meses
de desconto.

Parágrafo 3º.

A empresa que não efetuar os descontos da Contribuição Retributiva de Representação
Profissional, fica responsável pelo débito sem ônus para o empregado.

Parágrafo 4º.

Fica assegurado a qualquer empregado da categoria passível do desconto da Contribuição
Retributiva de Representação Profissional, o direito de oposição ao desconto, feito
pessoalmente, por escrito e diretamente na Sede do Sindicato até o vigésimo dia antes do
desconto. Não serão aceitas oposições ao desconto por carta enviada pela própria
empresa.

PARAGRAFO QUINTO: O DESCONTO DE 3%(TRES POR CENTO), DE QUE
TRATA O "CAPUT" DA PRESENTE CLÁUSULA FICA LIMITADO AO TETO
DE R$ 88,00(oitenta e oito reais), DE DESCONTO, caso o trabalhador ganhe acima
de R$ 2.933,77,(DOIS MIL NOVECENTOS E TRINTA E TRES REAIS E
SETENTA E SETE CENTAVOS). O VALOR DO DESCONTO INCIDIRA
SOMENTE SOBRE O SALÁRIOS BASE, SEM INCLUIR HORAS EXTRAS,
GRATIFICAÇÕES AJUSTADAS, ADICIONAIS DE PERICULOSIDADE E
INSABRIDADE, GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO, DIÁRIAS PARA VIAGENS E
DEMAIS ADICIONAIS.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA REVERSÃO EM FAVOR DA ENTIDADE
SINDICAL PATRONAL

Fica estabelecida, conforme deliberação tomada em Assembleia Geral do Sindicato dos
Empregadores, duas , a que se sujeitarão todas as empresasTaxas de Reversão Patronal
de Construção Civil, Engenharia Consultiva e Montagem Industrial, e que se constitui na
obrigatoriedade do recolhimento em favor do Sindicato da Indústria da Construção
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, da Contribuição Assistencial consoante tabela proporcional adianteCivil do Amazonas
transcrita, na Conta , sem limite, Corrente Nº. 1043.003.4213-9 na Caixa Econômica

, Agência da Praça 14, nos Federal dias 30 DE MAIO DE 2017 E 30 de SETEMBRO
. O referido recolhimento será efetuado em qualquer Agência da Caixade 2017

Econômica Federal, em guia própria que será emitida na Sede do Sindicato da Indústria
, sendo sua da Construção Civil do Amazonas quitação comprovada através,

. As empresas que vierem a se constituirsomente, de pagamento de Boleto Bancário
durante a vigência deste ACORDO JUDICIAL, também pagarão a contribuição em
apreço, tomando por base de cálculo o seu capital social atual e por época de
recolhimento mês de sua contribuição, observada a variação da UFIR do período. A CAP
- Contribuição Assistencial Patronal é uma contribuição devida a todas as indústrias
representadas pelos sindicatos patronais que se reúnem em Assembleia Geral
Extraordinária para deliberarem sobre sua cobrança registrada em Convenção Coletiva de
Trabalho vigente para cada sindicato. A cobrança desta contribuição foi instituída nos
termos do Artigo 8º, inciso IV da Constituição Federal e no artigo 513, letra "E" da CLT
(Consolidação das Leis Trabalhistas).

Parágrafo 1º

O valor da contribuição calculado de acordo com a tabela abaixo está expresso em Reais,
tendo sua validade por 12(doze) meses a partir de sua aprovação.

Parágrafo 2º

O pagamento das Taxas de Reversão de que trata o "CAPUT" desta Cláusula efetuado
fora do prazo, quando espontâneo, será acrescido das mesmas penas previstas para o
recolhimento da Contribuição Sindical (multa, adicional e juros).

TABELA DE REVERSÃO PATRONAL

 

 

DE

DE

DE

DE

DE

DE

FAIXA DE CAPITAL SOCIAL (R$ 1,00)

 

0,01

180.000,01

296.000,01

484.000,01

794.000,01

950.000,01

ACIMA DE 1.140.000,01

 

A

A

A

A

A

A

 

180.000,00

296.000,00

484.000,00

794.000,00

950.000,00

1.140.000,00

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PENAL

Fica estabelecida a multa de R$ 284,22 (duzentos e oitenta e quatro reais e vinte e dois
 reajustados pelo índice da caderneta de poupança, até a data de sua aplicação,centavos)

por infração e por empregado em caso de descumprimento de qualquer cláusula desta 
 revertendo à multa em favor da pessoa prejudicada ressalvado aquelasCONVENÇÃO

obrigações que já possuem penalidades específicas neste instrumento, configurando-se
assim, a não cumulatividade das penalidades.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DATA-BASE:FICA MANTIDO EM
1º.(PRIMEIRO) DE JULHO DE CADA ANO, A DATA-BASE DA CATEGORIA
PARA TODOS OS EFEITOS."
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Vejamos.

Por considerar abusiva a cobrança da intitulada "Contribuição Retributiva

de Representação Profissional", nos mesmos termos definidos para a contribuição sindical obrigatória

definida nos arts. 578 e seguintes da CLT, onerando duplamente o trabalhador, o que inclusive encontra

óbice na Orientação Jurisprudencial nº 17 da Seção de Dissídios Coletivos do TST, não homologo a

, redacionada conforme se vê abaixo:Cláusula Décima Quarta

"CLÁUSULA DECIMA QUARTA - CONT RETRIB DE REP PROF (ORDEM DE
SERVIÇO Nº126/03/2009 DO MTE)

Em cumprimento de deliberação aprovada por unanimidade em Assembleia Geral do
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e
Manutenção Industrial, Construção e Montagem de Gasodutos e Oleodutos e Engenharia
Consultiva de Manaus/AM - SINTRACOMEC - AM, fica convencionado que as
empresas descontarão obrigatoriamente dos salários dos trabalhadores, em folha de
pagamento, a partir do mês de janeiro/2017, uma Contribuição Retributiva de
Representação Profissional, pelo que o SINTRACOMEC - AM, lhes proporcionará,
direta ou indiretamente, serviços de assistência jurídica, trabalhista, cível, em varas de
família, criminais, órfãos e sucessões, previdenciária, habilitação de créditos em caso de
falência da empresa, assim como o acesso gratuito aos eventos sociais e esportivos da
entidade, realizados em sua sede e subsedes ou na Sede Campestre. As empresas

, que foremdescontarão de todos os trabalhadores da categoria profissional
abrangidos pela presente Convenção Coletiva de Trabalho, NÃO SINDICALIZADOS

(art. 513, alínea "E" da CLT e art. 8º, Inciso IV, da Constituição(Não Associados)
Federal), uma Contribuição Retributiva de Representação Profissional mensal, por
empregado, no valor de 3,00% (três por cento) independente de reajuste. LIMITADO AO
TETO DE R$ 88,00 (oitenta e oito reais), caso o trabalhador que receba acima de R$
2.933,77" - g. n.

Ademais, convertendo o juízo conciliatório em arbitral, em homenagem ao

artigo 764, §2°, da Consolidação das Leis do Trabalho, no tocante à mencionada cláusula, julgo-a

improcedente.

Quanto às demais cláusulas, por não contrariarem a legislação

heterônoma estatal, assim como em homenagem à autonomia privada coletiva/autocomposição,

homologo-as integralmente, com o objetivo de que possam surtir os seus jurídicos e legais efeitos no

âmbito das categorias representadas.

Fixo custas  no importe de R$-200,00 (duzentos reais), calculadaspro rata

sobre o valor dado à causa de R$-10.000,00 (dez mil reais).
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DISPOSITIVO

Ante o exposto, homologo o acordo firmado entre as partes, SINDICATO

DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL, MONTAGEM E

MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE GASODUTOS E

OLEODUTOS E ENGENHARIA E CONSULTIVA DE MANAUS-AM - SINTRACOMEC (suscitante)

e SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO AMAZONAS - SINDUSCON

(suscitado), , que estabelecia a obrigatoriedade de pagamentocom exceção da Cláusula Décima Quarta

pelo trabalhador de uma Contribuição Retributiva de Representação Profissional, que se confunde com a

contribuição sindical obrigatória definida nos arts. 578 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho,

a fim de que possa surtir os seus jurídicos e legais efeitos no âmbito das categorias representadas.

Ademais, quanto à respectiva Cláusula Décima Quarta, convertendo o juízo conciliatório em arbitral, em

homenagem ao artigo 764, §2°, da Consolidação das Leis do Trabalho, julgo-a improcedente.

ACÓRDÃO

Participaram do julgamento os Exmos. Desembargadores do Trabalho e

Juíza Convocada: Presidente: ELEONORA SAUNIER GONÇALVES;  JORGE ALVARORelator:

MARQUES GUEDES  SOLANGE MARIA SANTIAGO MORAIS, FRANCISCA RITA ALENCAR;

ALBUQUERQUE, LAIRTO JOSÉ VELOSO, ORMY DA CONCEIÇÃO DIAS BENTES,   RUTH

BARBOSA SAMPAIO, JOSÉ DANTAS DE GÓES, MÁRCIA NUNES DA SILVA BESSA, EULAIDE

MARIA VILELA LINS, Titular da 19ª Vara do Trabalho de Manaus (art. 118 da LOMAN).

Procuradora Regional: Exmª. Drª. FABÍOLA BESSA SALMITO LIMA,

Procuradora-Chefe da PRT da 11ª Região.

Obs.: Desembargadora Maria De Fátima Neves Lopes - impedida; o voto

do Desembargador Audaliphal Hildebrando da Silva, não foi computado por encontrar-se em correição

em Lábrea.

POSTO ISSO,

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores do Tribunal Regional

do Trabalho da Décima Primeira Região, por unanimidade de votos, homologar parcialmente o acordo

firmado entre as partes: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA
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CONSTUÇÃO CIVIL, MONTAGEM E MANUTENÇÃO INDÚSTRIAL, CONSTRUÇÃO E

MONTAGEM DE GASODUTOS E OLEODUTOS E ENGENHARIA E CONSULTIVA DE MANAUS

- SINTRACOMEC Suscitante e, SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO

AMAZONAS - SINDUSCON - Suscitado, com exceção da CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

,referente a Contribuição Retributiva   de Representação Profissional; e, convertendo o juízo

conciliatório em arbitral, nos termos do art. 764, §2º da CLT, julgá-la improcedente, renumerando

 a partir dessa, para estabelecer o Acordo Coletivo de Trabalho a fim de que produza seusas cláusulas

jurídicos e legais efeitos no âmbito das categorias representadas, : "nos seguintes termos CLÁUSULA

. As partes fixam a vigência do presente Acordo Coletivo dePRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE

Trabalho no período de 1º de julho de 2016 até 30 de junho de 2017. CLÁUSULA SEGUNDA -

 - O presente Acordo Coletivo abrangerá a(s) catégoria(s) da Construção Civil,ABRANGÊNCIA

Montagem e Manutenção Industrial, Construção e Montagem de Gasodutos e Oleodutos e Engenharia

Consultiva com abrangência territorial em Manaus/AM.  - Salários, Reajustes e Pagamento Piso

 -  -  - Fica assegurado aos trabalhadoresSalarial CLÁUSULA TERCEIRA SALÁRIO NORMATIVO

abrangidos por este acordo coletivo de trabalho, os salários normativos seguintes, a vigorar a partir de

primeiro de julho de 2016 (01/07/2016) a 31/12/2016. PARÁGRAFO 1º. Salários Normativos Aplicáveis

à Categoria da Construção Civil serão: A) R$ 909,49 (novecentos e nove reais e quarenta e nove

centavos) a vigorar a partir de 01/07/16 até 31/12/2016, mensais, para os que exercem ou venham a

exercer a função de servente, vigia, guarda de segurança, vigilante, zelador, copeiro e office-boy (maior

de 18 anos). Fica garantido aos trabalhadores cujas funções estão descritas nesta  o pagamento dealínea

um abono no valor de R$ 300,00(trezentos reais) a ser pago até 20/12/2016. B) R$ 1.230,60 (mil duzentos

e trinta reais e sessenta centavos) a vigorar a partir de 01/07/16 até 31/12/2016, mensais, para os que

exercem ou venham a exercer a função de Pedreiro, Carpinteiro, Pintor, Ferreiro Armador, Bombeiro

Hidráulico, Apontador de Obra, Cozinheiro, Apropriador, Montador de Andaime, Marteleteiro, Montador

de Pré-Moldados, Gesseiro, Impermeabilizador, Guincheiro e Betoneiro. Fica garantido aos trabalhadores

cujas funções estão descritas nesta  o pagamento de um abono no valor de R$ 330,00(trezentos ealínea

trinta reais) a ser pago até 20/12/2016. C) R$1.230,60 (mil duzentos e trinta reais e sessenta centavos) a

vigorar a partir de 01/07/16 até 31/12/2016 mensais, para os que exercem ou venham a exercer a função

de Apontador de Obra, Cozinheiro, Apropriador e Bombeiro Hidráulico. Fica garantido aos trabalhadores

cujas funções estão descritas nesta  o pagamento de um abono no valor de 330,00 (trezentos e trintaalínea

reais) a ser pago ate 20/12/2016. D) R$ 1.501,18 ( mil quinhentos e um reais e dezoito centavos) a vigorar

a partir de 01/07/16 até 31/12/2016, mensais, para os que exercem ou venham a exercer a função de

Soldador, Operador de Grua, Lubrificador de Veículos Automotores, Lixador, Aplicador de

Revestimentos Termoacústicos, Revestidor e Impermeablizador. Fica garantido aos trabalhadores cujas

funções estão descritas nesta  o pagamento de um abono no valor de 330,00(trezentos e trinta reais)alínea

a ser pago ate 20/12/2016. E) R$1.626,71 (mil seiscentos e vinte e seis reais e setenta e um centavos) a
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vigorar a partir de 01/06/16 até 31/12/2016, mensais, para os que exercem ou venham a exercer a de

função de Nivelador e Revestidor de Duto. Fica garantido aos trabalhadores cujas funções estão descritas

nesta alínea o pagamento de um abono no valor de 330,00(trezentos e trinta reais) a ser pago ate

20/12/2016. F)R$ 1.808,36 (um mil oitocentos e oito reais e trinta a seis centavos), a vigorar a partir de

01/07/16 até 31/12/2016, mensais, para os que exercem ou venham a exercer a função de Encarregado de

Setor de Obras, Almoxarife e Operador de Máquina Perfuratriz de Solo. Fica garantido aos trabalhadores

cujas funções estão descritas nesta  o pagamento de um abono no valor de R$ 350,00(trezentos ealínea

cinquenta reais) a ser pago até 20/12/2016. G) R$2.679,49 (dois mil seiscentos e setenta e nove reais e

quarenta e nove centavos), mensais, a vigorar de 01/07/2016 a 31/12/2016, para os que exercem ou

venham a exercer a função de Mestre-de-Obras, Técnico em Edificações, Eletrotécnicos, Chefe de

Escritório, Chefe de Departamento Pessoal, Técnico em Química (Nível Médio), Técnico Agrícola (Nível

Médio), Técnico Ambiental (Nível Médio) e Técnico em Enfermagem do Trabalho (Nível

Médio),Topógrafo. Fica garantido aos trabalhadores cujas funções estão descritas nesta  oalínea

pagamento de um abono no valor de 500,00(quinhentos reais) a ser pago ate 20/12/2016. Parágrafo 2º -

Salários Normativos Aplicáveis à categoria da montagem e manutenção industrial, construção e

montagem de gasodutos e oleodutos e engenharia consultiva serão: A) R$ 909,49 (novecentos e nove

reais e quarenta e nove centavos) a vigorar a partir de 01/07/16 até 31/12/2016, mensais, para os que

exercem ou venham a exercer a função de Servente, Vigia, Guarda de Segurança, Vigilante, Zelador,

Copeiro e Office-Boy (maior de 18 anos). Fica garantido aos trabalhadores cujas funções estão descritas

nesta alínea o pagamento de um abono no valor de 300,00(trezentos reais) a ser pago até 20/12/2016. B)

R$1.150,30 (mil cento e cinquenta reais e trinta centavos) a vigorar a partir de 01/07/16 até 31/12/2016),

mensais, para os que exercem ou venham a exercer a função de Ajudante de Montagem e Manutenção

Industrial. Fica garantido aos trabalhadores cujas funções estão descritas nesta alínea o pagamento de um

abono no valor de R$ 330,00(trezentos e trinta reais) a ser pago até 20/12/2016. C) R$1.230,60 ( mil

duzentos e trinta reais e sessenta centavos) a vigorar a partir de 01/07/16 até 31/12/2016 mensais, para os

que exercem ou venham a exercer a função de Apontador de Obra, Cozinheiro, Apropriador e Bombeiro

Hidráulico. Fica garantido aos trabalhadores cujas funções estão descritas nesta alínea o pagamento de um

abono no valor de R$ 330,00(trezentos e trinta reais) a ser pago até 20/12/2016. D) R$1.501,18 (um mil

quinhentos e um reais e dezoito centavos) a vigorar a partir de 01/07/16 até 31/12/2016,mensais, para os

que exercem ou venham a exercer a função de Soldador, Operador de Grua, Lubrificador de Veículos

Automotores, Lixador, Aplicador de Revestimentos Termoacústicos, Revestidor e Impermeablizador.

Fica garantido aos trabalhadores cujas funções estão descritas nesta alínea o pagamento de um abono no

valor de R$ 330,00(trezentos e trinta reais) a ser pago até 20/12/2016. E) R$1.626,71 (mil seiscentos e

vinte e seis reais e setenta e um centavos) a vigorar a partir de 01/06/16 até 31/12/2016, mensais, para os

que exercem ou venham a exercer a de função de Nivelador e Revestidor de Duto. Fica garantido aos

trabalhadores cujas funções estão descritas nesta alínea o pagamento de um abono no valor de
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330,00(trezentos e trinta reais) a ser pago até 20/12/2016. F) R$1.808,36 (mil oitocentos e oito reais e

trinta e seis centavos) a vigorar a partir de 01/07/16 até 31/12/2016, mensais, para os que exercem ou

venham a exercer a função de Encarregado de Setor de Obras e almoxarife. Fica garantido aos

trabalhadores cujas funções estão descritas nesta alínea o pagamento de um abono no valor de R$

350,00(trezentos e cinquenta reais) a ser pago até 20/12/2016. G) R$2.098,61 (dois mil e noventa e oito

reais e sessenta e um centavos) a vigorar a partir de 01/07/16 até 31/12/2016, mensais, para os que

exercem ou venham a exercer a função Mecânico de Máquinas e Autos, lubrificador, Maçariqueiro,

Sondador, Desenhista Copista, Funileiro Industrial, Mecânico de Refrigeração Industrial, Serralheiro,

Topógrafo, Analista de Estoque, Jatista e Operador de Máquinas Pesadas. Fica garantido aos

trabalhadores cujas funções estão descritas nesta alínea o pagamento de um abono no valor de R$

350,00(trezentos e cinquenta reais) a ser pago até 20/12/2016. H) R$2.397,26 (dois mil trezentos e

noventa e sete reais e vinte e seis centavos), mensais, a vigorar a partir de 01/06/15 até 31/12/2016, para

os que exercem ou venham a exercer a função de Contra-Mestre, Desenhista, Pintor Industrial, Isolador

Térmico, montador de andaime industrial, montador industrial, Inspetor de Equipamentos, Hidrojatista,

Isolador Refratário, Pedreiro Refratário. Fica garantido aos trabalhadores cujas funções estão descritas

nesta alínea o pagamento de um abono no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a ser pago até

20/12/2016. I) R$2.447,81 (dois mil quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e um centavos),

mensais, a vigorar a partir de 01/07/16 até 31/12/2016, para os que exercem ou venham a exercer a função

de Sidebonista. Fica garantido aos trabalhadores cujas funções estão descritas nesta alínea o pagamento de

um abono no valor de R$ 400,00(quatrocentos reais) a ser pago até 20/12/2016. J) R$2.695,81 (dois mil

seiscentos e noventa e cinco reais e oitenta e um centavos), mensais,a vigorar a partir até 01/07/2016 até

31/12/2016, para os que exercem ou venham a exercer a função de Mestre-de-Obras, Técnico em

Edificações, Eletrotécnicos, Chefe de Escritório, Chefe de Departamento Pessoal, Técnico em Química

(Nível Médio), Técnico Agrícola (Nível Médio), Técnico Ambiental (Nível Médio) e Técnico em

Enfermagem do Trabalho (Nível Médio), Chefe de Escritório, Chefe de Departamento Pessoal e

Mecânico Ajustador. Fica garantido aos trabalhadores cujas funções estão descritas nesta alínea o

pagamento de um abono no valor de R$ 500,00(quinhentos reais) a ser pago até 20/12/2016. K)

R$2.986,93 (dois mil novecentos e oitenta e seis reais e noventa e três centavos), mensais, a vigorar a

partir de 01/07/16 até 31/12/2016, para os que exercem ou venham a exercer a função de Eletricistas de

Montagem e Manutenção Industrial, Torneiro Mecânico, Instrumentista, Soldador Especializado (RX,

Argônio, Ming, Tig, ER), Comprador de Montagem e Manutenção Industrial, Eletrotécnicos e RIGER.

Fica garantido aos trabalhadores cujas funções estão descritas nesta alínea o pagamento de um abono no

valor de 500,00(quinhentos reais) a ser pago até 20/12/2016. L) R$3.241,42 (três mil duzentos e quarenta

e um reais e quarenta e dois centavos) mensais, a vigorar a partir de 01/07/2016 a 31/12/2016 para os que

exercem ou venham a exercer a função de mestre de tubulação, guindasteiro, técnico de instrumentação e

soldador tigueiroargonista,caldeireiro, encanador industrial e mecânico montador de montagem e
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manutenção industrial, mecânico de manutenção. fica garantido aos trabalhadores cujas funções estão

descritas nesta alínea o pagamento de um abono no valor de 500,00(quinhentos reais) a ser pago até

20/12/2016. M) R$4.248,47 (quatro mil duzentos e quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos),

mensais a vigorar de 01/07/2016 a 31/12/2016, para os que exercem ou venham a exercer a função de

encarregado de montagem e manutenção industrial, soldador API descendente e encarregado de duto. Fica

garantido aos trabalhadores cujas funções estão descritas nesta alínea o pagamento de um abono no valor

de R$ 500,00(quinhentos reais) a ser pago até 20/12/2016. N) R$4.751,61 (quatro mil setecentos e

cinquenta e um reais e sessenta e um centavos), mensais, em vigor de 01/12/2016 a 31/12/2016, para os

que exercem ou venham a exercer a função de Técnico de Planejamento, Supervisor de Segurança do

Trabalho, Supervisor de Montagem e Manutenção Industrial, Supervisor de Solda, Supervisor de

Tubulação e Inspetor de Meio Ambiente. Fica garantido aos trabalhadores cujas funções estão descritas

nesta alínea o pagamento de um abono no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a ser pago até

20/12/2016.  Parágrafo 3º -  Os empregados da Área Administrativa, Pessoal e Escritório das empresas

abrangidas pelo presente Acordo Coletivo a partir de 01/07/2016 até 31/12/2016, mensais, não poderão

receber salários inferiores a R$ 1.230,60 (mil duzentos e trinta reais e sessenta centavos) excetuando a

função de office-boy menor de idade, e as abrangidas pela tabela "A" deste Acordo. fica garantido aos

trabalhadores cujas funções estão descritas neste parágrafo o pagamento de um abono no valor de R$

330,00(trezentos e trinta reais) a ser pago até 20/12/2016. Parágrafo 4º - Os salários normativos

instituídos nesta Cláusula serão reajustados automaticamente, a cada reajuste salarial da categoria, de

acordo com a política salarial instituída pelo Governo Federal. Parágrafo 5º - Os que exercem ou venham

a exercer a função de office-boy, sendo menores de 18 anos receberão salário mínimo nacional. Parágrafo

6º - Os que exercem ou venham a exercer a função de Operadores de Centrais de Argamassa, Operadores

de Máquinas Refratárias e Rejuntador(a), receberão os seguintes salários mensais de R$ 1.070,06 (mil e

setenta reais e seis centavos), a partir de 01/072016 até 31/12/2016, mensais. Fica garantido aos

trabalhadores cujas funções estão descritas neste parágrafo o pagamento de um abono no valor de R$

330,00(trezentos e trinta reais) a ser pago até 20/12/2016. Parágrafo 7º - Os empregados da Montagem e

Manutenção Industrial, Construção e Montagem de Gasodutos e Oleodutos a título de estímulo à

qualificação profissional dos trabalhadores e elevação dos níveis de qualidade e produtividade, as

Empresas se obrigam a pagar um adicional salarial mensal no percentual de 15% (quinze por cento),

percentuais estes não cumulativos, do piso salarial das respectivas funções: Mecânico, Caldeireiro,

Eletricista, Caldeireiro Montadores Instrumentista, a todos que sejam certificados do Programa Nacional

de Qualificação e Certificação na área de Montagem e Manutenção Industrial pela ABRAMAN

(Associação Brasileira de Manutenção). Parágrafo 8º - Os empregados da construção civil que exercem a

Função de: Pedreiro, Carpinteiro, Ferreiro Armador, Pintor e Bombeiro Hidráulico com Ensino

Fundamental, com dois (02) anos de exercício na função, que participarem de curso de qualificação

profissional, indicado pela empresa, com duração de no mínimo 240 horas, após a conclusão do referido
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curso, com sucesso, receberão um adicional de qualificação profissional de 10% (dez por cento) sobre o

salário nominal.  - Além dos salários previstos deCLÁUSULA QUARTA - DO ABONO SALARIAL

julho/2016 a dezembro de 2016, os trabalhadores abrangidos pelo presente acordo judicial, receberão

cumulativamente com os salários, um abono para pagamento até o dia 20/12/2016, nos valores e faixas

salariais abaixo discriminadas: PARAGRAFO 1º. -   Para os trabalhadores da construção civil: A) R$

300,00 (trezentos reais) para os trabalhadores que recebam até R$1.230,59(mil duzentos e trinta reais e

cinquenta e nove centavos). B) R$330,00 (trezentos e trinta reais) para os trabalhadores que recebam de

R$ 1.230,60 (mil duzentos e trinta reais sessenta centavos) até R$ 1.501,17( mil quinhentos e um reais e

dezessete centavos). C) R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) para os trabalhadores que recebam R$

1.501,18 (mil quinhentos e um reais e dezoito centavos) a R$ 2.085,89(dois mil e oitenta e cinco reais e

oitenta e nove centavos). D) R$ 400,00 (quatrocentos reais) para os trabalhadores que recebam de R$

2.085,90 (dois mil e oitenta e cinco reais e noventa centavos) até R$ 2.679,48 (dois mil seiscentos e

setenta e nove reais e quarenta e oito centavos). E) R$ 500,00 (quinhentos reais), para os trabalhadores

que recebem de R$ 2.679,49(dois mil seiscentos e setenta e nove reais e quarenta e nove centavos) em

diante e acima. PARAGRAFO 2º - Para os trabalhadores da montagem e manutenção industrial: A) R$

300,00 (trezentos reais) para os trabalhadores que recebam até R$ 1.150,29 (mil cento e cinquenta reais e

vinte e nove centavos). B) R$ 330,00 (trezentos e trinta reais) para os trabalhadores que recebam de R$

1.150,30 (mil cento e cinquenta reais e trinta centavos) até R$ 1.808,35(mil oitocentos e oito reais e trinta

e cinco centavos). C) R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) para os trabalhadores que recebam R$

1.501,18 (  mil quinhentos e um reais e dezoito centavos) a R$ 2.085,89 (dois mil e oitenta e cinco reais e

oitenta e nove centavos). D) R$ 400,00 (quatrocentos reais) para os trabalhadores que recebam de R$

2.085,90 (dois mil e oitenta e cinco reais e noventa centavos) até R$ 2.679,48(dois mil seiscentos e

setenta e nove reais e quarenta e oito centavos). E) R$ 500,00 (quinhentos reais), para os trabalhadores

que recebem de R$ 2.679,49 (dois mil seiscentos e setenta e nove reais e quarenta e nove centavos) em

diante e acima. F) R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) para os trabalhadores que recebam de R$

1.808,36 (mil oitocentos e oito reais e trinta e seis centavos) até R$ 2.397,25(dois mil trezentos e noventa

e sete reais e vinte e cinco centavos). G) R$ 400,00 (quatrocentos reais) para os trabalhadores que

recebem de R$ 2.397,26 (dois mil trezentos e noventa e sete reais e seis e cinco centavos) até R$

2.695,80(dois mil seiscentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos), H) R$ 500,00 (quinhentos reais)

para os que recebam de R$ 2.695,81(dois mil seiscentos e noventa e cinco reais e oitenta e um centavos) e

em diante e acima. PARAGRAFO 3º  - Fica estipulada a multa de 1/60(um sessenta avos) diárias, pelo

não cumprimento do pagamento do abono salarial acima estipulado,que não for pago até 20/12/2016,

baseada no abono salarial impago. PARAGRAFO 4º - Os trabalhadores pré-avisados de suas demissões

de primeiro de junho de 2016 e pré-avisados de sua demissão até 30/11/2016, receberão suas verbas

rescisórias com o abono salarial, proporcional ao tempo de serviço, incorporado ao seu salários para efeito

de pagamento das verbas rescisórias. PARAGRAFO 5º - O abono salarial previsto na presente cláusula
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não incorporara no 13º. salário a ser pago em 20/12/2016 e férias gozadas, FGTS e INSS. PARAGRAFO

6º- Os trabalhadores pré-avisados de sua demissão dia 01/12/2016, receberão suas verbas rescisórias

majoradas pelo percentual de 9,49% (nove vírgula quarenta e nove por cento), previsto na cláusula sexta

do presente acordo judicial. CLÁUSULA 5ª - REAJUSTE SALARIAL A PARTIR DE JANEIRO DE

-  Fica garantido para todos os trabalhadores abrangidos pelo presente acordo judicial de trabalho, o2017

reajuste de 9,49%(nove vírgula quarenta e nove por cento) aplicáveis sobre os salários de junho/2016,

para a correção de janeiro de 2017. PARAGRAFO 1º- os salários normativos aplicáveis à categoria da

construção civil a partir de janeiro de 2017 serão os seguinte: A) R$ 995,80 (novecentos e noventa e cinco

reais e oitenta centavos) a vigorar a partir de 01/01/17 até 30/06/2017, mensais, para os que exercem ou

venham a exercer a função de Servente, Vigia, Guarda de Segurança, Vigilante, Zelador, Copeiro e

Office-Boy (maior de 18 anos). B) R$ 1.347,38( mil e trezentos e quarenta sete reais e trinta e oito

centavos) a vigorar a partir de 01/01/17 até 30/06/2017, mensais, para os que exercem ou venham a

exercer a função de Pedreiro, Carpinteiro, Pintor, Ferreiro Armador, Bombeiro Hidráulico, Apontador de

Obra, Cozinheiro, Apropriador, Montador de Andaime, Marteleteiro, Montador de Pré-Moldados,

Gesseiro, Impermeabilizador, Guincheiro e Betoneiro. C) R$ 1.643,64(mil e seiscentos e quarenta e três

reais e sessenta e quatro centavos)  a vigorar a partir de 01/01/17 até 30/06/2017, mensais, para os que

exercem ou venham a exercer a função de Soldador, Operador de Grua, Eletricista Instalador Predial

(baixa tensão), Lubrificador de Veículos Automotores, Montador de Esquadrias, Lixador, Aplicador de

Revestimentos Termoacústicos, Azulejista, Ladrilheiro, Marmorista/Graniteiro e Pedreiro Fachadeiro, e,

Ceramista. D) R$ 1.979,97 ( mil novecentos e setenta e nove reais e noventa sete centavos), a vigorar a

partir de 01/01/17 até 30/06/2017, mensais, para os que exercem ou venham a exercer a função de

Encarregado de Setor de Obras, Almoxarife e Operador de Máquina Perfuratriz de Solo. E) R$ 2.283,85

(dois mil duzentos e oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos), mensais vigorar de 01/01/2017 até

30/06/2017, para os que exercem ou venham a exercer, a função de Mecânico de Máquinas e Autos,

Mecânico de Manutenção, Eletricista, Sondador, Marceneiro, Desenhista Copista, Pedreiro Refratário,

Serralheiro, Jatista, Analista de Estoque, Mecânico de Máquina Perfuratriz de Solo e Operador de

Máquinas Pesadas. F) R$2.608,86, mensais, a vigorar de 01/01/2017 a 30/06/2017 para os que exercem

ou venham a exercer a função de Encarregado Geral, Contra-Mestre, Desenhista e Laboratorista de Solo,

Concreto e Asfalto. G) R$ 2.933,77(duzentos reais e noventa e trinta e três reais e setenta e sete centavos),

mensais, a vigorar de 01/01/2017 a 30/06/2017, para os que exercem ou venham a exercer a função de

Mestre-de-Obras, Técnico em Edificações, Eletrotécnicos, Chefe de Escritório, Chefe de Departamento

Pessoal, Técnico em Química (Nível Médio), Técnico Agrícola (Nível Médio), Técnico Ambiental (Nível

Médio) e Técnico em Enfermagem do Trabalho (Nível Médio),Topógrafo. Parágrafo 2º -   Salários

Normativos Aplicáveis à Categoria da montagem e manutenção industrial, construção e montagem de

gasodutos e oleodutos e engenharia consultiva serão: A) R$ 995,80( novecentos e noventa e cinco reais e

oitenta centavos) a vigorar a partir de 01/01/17 até 30/06/2017, mensais, para os que exercem ou venham
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a exercer a função de Servente, Vigia, Guarda de Segurança, Vigilante, Zelador, Copeiro e Office-Boy

(maior de 18 anos). B) R$ 1.259,46 ( mil duzentos e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos), a

vigorar a partir de 01/01/17 até 30/06/2017), mensais, para os que exercem ou venham a exercer a função

de Ajudante de Montagem e Manutenção Industrial. C) R$ 1.347,38 (mil e trezentos e quarenta sete reais

e trinta e oito centavos) a vigorar a partir de 01/01/16 até 30/06/2017 mensais, para os que exercem ou

venham a exercer a função de Apontador de Obra, Cozinheiro, Apropriador e Bombeiro Hidráulico. D)

R$ 1.643,64(mil seiscentos e quarenta e três reais e sessenta e quatro centavos) a vigorar a partir de

01/01/17 até 30/06/2017, mensais, para os que exercem ou venham a exercer a função de Soldador,

Operador de Grua, Lubrificador de Veículos Automotores, Lixador, Aplicador de Revestimentos

Termoacústicos, Revestidor e Impermeablizador. E) R$ 1.781,10 (mil setecentos e oitenta e um reais e

dez centavos) a vigorar a partir de 01/01/17 até 30/06/2017, mensais, para os que exercem ou venham a

exercer a de função de Nivelador e Revestidor de Duto. F) R$ 1.979,97 ( mil novecentos e setenta e nove

reais e noventa e nove centavos),  a vigorar a partir de 01/01/17 até 30/06/2017, mensais, para os que

exercem ou venham a exercer a função de Encarregado de Setor de Obras e almoxarife. G) R$ 2.297,77

(dois mil duzentos e noventa e sete reais e setenta e sete centavos) a vigorar a partir de 01/01/17 até

30/06/2017, mensais, para os que exercem ou venham a exercer a função Mecânico de Máquinas e Autos,

lubrificador, Maçariqueiro, Sondador, Desenhista Copista, Funileiro Industrial, Mecânico de Refrigeração

Industrial, Serralheiro, TOPOGRAFO, Analista de Estoque, Jatista e Operador de Máquinas Pesadas. H)

R$ 2.624,76 ( dois mil seiscentos e vinte e quatro e setenta reais e setenta e seis centavos), mensais, a

vigorar a partir de 01/01/17 até 30/06/2017, para os que exercem ou venham a exercer a função de

Contra-Mestre, Desenhista, Pintor Industrial, Isolador Térmico, montador de andaime industrial,

montador industrial, Inspetor de Equipamentos, Hidrojatista, Isolador Refratário, Pedreiro Refratário. I)

R$ 2.680,11( dois mil seiscentos e oitenta reais e onze centavos) mensais, a vigorar a partir de 01/01/17

até 30/06/2017, para os que exercem ou venham a exercer a função de Sidebonista. J) R$ 2.951,64 ( dois

mil e novecentos e cinquenta e um reais e sessenta e quatro centavos), mensais,a vigorar a partir até

01/01/2017 até 30/06/2017, para os que exercem ou venham a exercer a função de Mestre-de-Obras,

Técnico em Edificações, Eletrotécnicos, Chefe de Escritório, Chefe de Departamento Pessoal, Técnico em

Química (Nível Médio), Técnico Agrícola (Nível Médio), Técnico Ambiental (Nível Médio) e Técnico

em Enfermagem do Trabalho (Nível Médio), Chefe de Escritório, Chefe de Departamento Pessoal e

Mecânico Ajustador. K) R$ 3,270,37 (três mil duzentos e setenta reais e trinta e sete centavos) mensais, a

vigorar a partir de 01/01/17 até 30/06/2017, para os que exercem ou venham a exercer a função de

Eletricistas de Montagem e Manutenção Industrial, Torneiro Mecânico, Instrumentista, Soldador

Especializado (RX, Argônio, Ming, Tig, ER), Comprador de Montagem e Manutenção Industrial,

Eletrotécnicos e RIGER. L) R$ 3.549,03 ( três mil quinhentos e quarenta nove reais e três centavos),

mensais, a vigorar a partir de 01/01/2017 a 30/06/2017 para os que exercem ou venham a exercer a

função de Mestre de Tubulação, Guindasteiro, Técnico de Instrumentação e Soldador Tigueiro
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Argonista,Caldeireiro, Encanador Industrial e Mecânico Montador de Montagem e Manutenção

Industrial, Mecânico de Manutenção. M) R$ 4.651,65 (quatro mil seiscentos e cinquenta e um reais e

sessenta cinco centavos) mensais a vigorar de 01/01/2017 a 30/06/2017, para os que exercem ou venham

a exercer a função de Encarregado de Montagem e Manutenção Industrial, Soldador API descendente e

Encarregado de Duto. N) R$ 5.202,54 (cinco reais e duzentos e dois reais e cinquenta e quatro centavos)

mensais, em vigor de 01/01/2017 a 30/06/2017, para os que exercem ou venham a exercer a função de

Técnico de Planejamento, Supervisor de Segurança do Trabalho, Supervisor de Montagem e Manutenção

Industrial, Supervisor de Solda, Supervisor de Tubulação e Inspetor de Meio Ambiente. Parágrafo 3º - Os

empregados da Área Administrativa, Pessoal e Escritório das empresas abrangidas pelo presente Acordo

Coletivo de Trabalho a partir primeiro de janeiro de 2017 até 30 de junho de 2017, mensais, não poderão

receber salários inferiores a R$ 1.347,38(um mil trezentos e quarenta e sete reais e trinta e oito centavos)

excetuando a função de office-boy menor de idade, e as abrangidas pela tabela "A" desta Convenção.

Parágrafo 4º - Os salários normativos instituídos nesta Cláusula serão reajustados automaticamente, a

cada reajuste salarial da categoria, de acordo com a política salarial instituída pelo Governo Federal.

Parágrafo 5º - Os que exercem ou venham a exercer a função de office-boy, sendo menores de 18 anos

receberão salário mínimo nacional. Parágrafo 6º - Os que exercem ou venham a exercer a função de

Operadores de Centrais de Argamassa, Operadores de Máquinas Refratárias e Rejuntador(a), receberão os

seguintes salários mensais de R$ 1.171,60 ( um mil cento e setenta e um reais e sessenta centavos), a

partir de primeiro de janeiro de 2017 até 30/06/2017), mensais. Parágrafo 7º - Os empregados da

Montagem e Manutenção Industrial, Construção e Montagem de Gasodutos e Oleodutos a título de

estímulo à qualificação profissional dos trabalhadores e elevação dos níveis de qualidade e produtividade,

as Empresas se obrigam a pagar um adicional salarial mensal no percentual de 15,00% (Quinze por

Cento), percentuais estes não cumulativos, do piso salarial das respectivas funções: Mecânico,

Caldeireiro, Eletricista, Caldeireiro Montador e Instrumentista, a todos que sejam certificados do

Programa Nacional de Qualificação e Certificação na área de Montagem e Manutenção Industrial pela

ABRAMAN (Associação Brasileira de Manutenção). Parágrafo 8º -  Os empregados da Construção Civil

que exercem a Função de: Pedreiro, Carpinteiro, Ferreiro Armador, Pintor e Bombeiro Hidráulico com

Ensino Fundamental, com dois (02) anos de exercício na função, que participarem de Curso de

Qualificação Profissional, indicado pela Empresa, com duração de no mínimo 240 horas, após a

conclusão do referido Curso, com sucesso, receberão um Adicional de Qualificação Profissional de 10%

(dez por cento) sobre o salário nominal.  - Fica garantido oCLÁUSULA SEXTA - CESTA BÁSICA

fornecimento obrigatório da Cesta Básica por ocasião do Adiantamento Quinzenal (AD) OU, DO

PAGAMENTO MENSAL: Parágrafo 1º - São pré-requisitos para concessão da Cesta Básica: A) - Ter o

empregado (2,5) dois meses e meio de Empresa; B) - Assiduidade 100% presencial excetuando-se Faltas

por Acidentes do Trabalho desde o dia do acidente, Casamento, Falecimento de familiar exclusivamente

em referência a pai, mãe, filhos e cônjuge, companheira, nascimento de filho (licença maternidade,
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paternidade). C) - Acima de trinta 30 (trinta) empregados por canteiro e por empresa. Parágrafo 2º - A

Cesta Básica terá o desconto simbólico de R$1,00 (Um Real) para trabalhadores que recebam salário base

até R$ 1.557,44 (mil quinhentos e cinquenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) e 5% (cinco por

cento) a incidir sobre o valor da Cesta Básica, para trabalhadores que recebam salário base acima desse

teto. Parágrafo 3º - O trabalhador contratado até o 10º (décimo) dia receberá a cesta básica até o 20º

(vigésimo) dia do mês em que completar o período aquisitivo descrito na alínea "A" do parágrafo

primeiro, não podendo ultrapassar a 90 (noventa) dias de contrato. Parágrafo 4º.- Não poderá ter a Cesta

Básica cortada o trabalhador que: A) - No atraso de ingresso dentro da tolerância de cinco a dez minutos

garantido pela Lei 10.243/2001; B) - Após a tolerância do atraso estabelecido em lei, for autorizada pela

empresa a iniciar a sua jornada de trabalho; C) - Após o início da jornada de trabalho obtiver autorização

formal e expressa da empresa para se ausentar ou paralisar a atividade antes do fim da jornada de

trabalho; D) - Já tiver adquirido o direito de receber a cesta básica e entrar de férias, ocasião em que terá

direito a cesta básica do mês anterior recebido nos mesmos prazos empregados anteriormente; Parágrafo

5º. -  O modo de entrega da Cesta Básica será o seguinte: A) - Cartão "Vale Cesta Básica" no valor de

R$110,00 (cento e dez reais) de julho de 2016 até 30 de novembro de 2016; B) A partir de dezembro de

2016 o valor da cesta básica será de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais). a cesta básica de

dezembro/2016, devera ser paga até 20 de dezembro de 2016; C) - Cesta  respeitando a seguintein natura

Composição mínima até dezembro de 2016: ITEM-QTDE - MEDIDA - PRODUTO - 1 - 7 Kg ARROZ -

tipo 1; 2- 3 Kg AÇUCAR; 3 - 2 kg FARINHA UARINI; 4 - 5 kg FEIJÃO Tipo1 ; 5 - 1 PCT  LEITE EM

PÓ  400g; 6 - 2 PCT CAFÉ  250g; 7- 2 PCT  MACARRÃO SÊMOLA  500g; 8 -  1 UND  CARNE EM

CONSERVA; 9 - 1 PCT - BOLACHA CREAM CRACKER; 10 - 1 UND   ÓLEO DE SOJA; 11 - 1  PCT

MILHARINA; 12 - 2 PCT   CHARQUE 500g; Cesta  respeitando a seguinte composição dein natura

2017; ITEM -QTDE-MEDIDA-PRODUTO - 1-   8kg- ARROZ Tipo 1;   2 - 3kg   AÇUCAR; 3 - 2 kg 

FARINHA UARINI; 4 - 7kg FEIJÃO Tipo 1; 5 - 1 PCT LEITE EM PÓ  400g; 6 - 2 PCT  CAFÉ 250g; 7

- 2 PCT  MACARRÃO SÉMOLA 500g; 8 - 1 UND  CARNE EM CONSERVA; 9 - 1 PCT BOLACHA

CREAM CRACKER; 10- 1 UND ÓLEO DE SOJA; 11 - 1 PCT MILHARINA; 12 - 2 PCT CHARQUE

500g;  Parágrafo 6º -   Os benefícios acima mencionados, concedidos pelas empresas, não tem natureza

salarial não se incorporando a remuneração para quaisquer efeitos, não constitui base de incidência de

contribuição previdenciária ou do FGTS nem se configura como rendimento tributável do trabalhador. 

 - CRECHE - As empresas filiadas ao Sindicato Patronal, com 50 (cinquenta) ouCLÁUSULA SÉTIMA

mais empregados manterão vagas em creches próprias ou conveniadas, na forma e padrões legais para

atendimento de filhos(as) até 5 (cinco) anos de idade de seus empregados, sem qualquer despesas para os

mesmos, obrigando-se as empresas a alocar vagas nos CAT/SESI. Parágrafo 1º - O sindicato dos

trabalhadores deverá encaminhar a relação das crianças a serem alocadas nas vagas até 25 (vinte e cinco)

de outubro do ano anterior à efetivação do benefício. Parágrafo 2º - As empresas com mais de 50

(Cinquenta) empregados, não filiados ao sindicato patronal, que não tenham a totalidade das vagas em
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creches próprias ou conveniadas, reembolsarão diretamente ao empregado as despesas comprovadamente

havidas com a guarda, vigilância e assistência de filhos em creche credenciada de sua livre escolha, até o

limite de R$ 295,97 (duzentos e noventa e cinco reais e noventa e sete centavos) por mês e por filho,

sendo que o referido auxílio não integrará para nenhum efeito o salário do salário do empregado. 

CLÁUSULA OITAVA - SEGURO DE VIDA:FICA GARANTIDO O SEGURO DE VIDA PARA

TODOS OS TRABALHADORES ABRANGIDOS PELA PRESENTE CONVENÇÃO COLETIVA

DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS SITUAÇÕES E COBERTURA ABAIXO

 I - R$ 24.460,70 (vinte e quatro mil quatrocentos e sessenta reais e setentaDISCRIMINADAS:

centavos) em caso de Morte do empregado (a), independentemente do local ocorrido; II - R$ 24.460,70(

vinte e quatro mil e quatrocentos e sessenta reais e setenta centavos) em caso de Invalidez Permanente

(total ou parcial) do empregado (a), causada por acidente, independentemente do local ocorrido, atestado

por médico devidamente qualificado, discriminando detalhadamente, no laudo médico, as sequelas

definitivas, mencionando o grau ou percentagem, respectivamente, da invalidez deixada pelo acidente. III

- R$ 24.460,70 ( vinte e quatro mil quatrocentos e sessenta reais e setenta centavos) em caso de Invalidez

Permanente total adquirida no exercício profissional, será pago ao empregado 100% (cem por cento) do

Capital Básico Segurado para a Cobertura de MORTE, limitado ao Capital Segurado mínimo exigido pela

Acordo Coletivo do Trabalho da Categoria, mediante declaração médica, em modelo próprio fornecido

pela seguradora, assinada pelo médico ou junta médica, responsável pelo laudo, caracterizando a

incapacidade decorrente da doença profissional, obedecendo ao seguinte critério de pagamento:

PARÁGRAFO 1º -  Fica entendido que o empregado fará jus à cobertura PAED, somente no caso em que

o próprio segurado seja considerado INVÁLIDO DE FORMA DEFINITIVA E PERMANENTE POR

DOENÇA PROFISSIONAL, cuja doença seja caracterizada com DOENÇA PROFISSIONAL que o

impeça de desenvolver definitivamente suas funções e pela qual não se pode esperar recuperação ou

reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação e desde que a data

do início de tratamento e/ou diagnóstico da doença profissional caracterizada seja posterior à data de sua

inclusão no seguro, e desde que tenha vínculo contratual com a empresa contratante, devidamente

comprovada por relação ou proposta de adesão. PARÁGRAFO 2º -  Desde que devidamente comprovada

e antecipada a indenização de invalidez de doença profissional, o segurado será excluído do seguro, em

caráter definitivo, não cabendo o direito de nenhuma outra indenização futura ao mesmo segurado,

mesmo que este segurado venha desempenhar outras funções na empresa ou em qualquer outra atividade

neste ou outra empresa no País ou Exterior. PARÁGRAFO 3º - Caso não seja comprovada e/ou

caracterizada a Invalidez adquirida no exercício profissional, o segurado continuará com as mesmas

condições contratuais. PARÁGRAFO 4º -   Caso o Empregado já tenha recebido indenizações

contempladas pelo Benefício PAED ou outro semelhante, em outra seguradora, fica o mesmo Empregado

sujeito às condições desta cláusula, sem direito a qualquer indenização. IV- R$ 12.230,35 (doze mil

duzentos e trinta reais e trinta e cinco centavos) em caso de Morte do Cônjuge/Companheiro(a) do
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empregado(a); V - R$ 6.115,17 ( seis mil cento e quinze reais e dezessete centavos), em caso de morte de

cada filho de até 21 (vinte um) anos, limitado a 4 (quatro); VI - R$ 6.115,17 ( seis mil cento e quinze e

dezessete centavos) em favor do empregado quando ocorrer o nascimento de filho(a) portador de

Invalidez causada por Doença Congênita, o(a) qual não poderá exercer qualquer atividade remunerada, e

que seja caracterizada por atestado médico até o sexto mês após o dia do seu nascimento;  VII- Ocorrendo

a morte do empregado (a), independentemente do local ocorrido, os beneficiários do seguro deverão

receber 50 kg de alimentos;  VIII - Ocorrendo à morte do empregado (a), a apólice de Seguro de Vida em

Grupo deverá contemplar uma cobertura para os gastos com a realização do sepultamento do mesmo, no

valor de até R$ 3.419,20; IX- Ocorrendo a morte do empregado (a), a empresa ou empregador receberá

uma indenização de até 10% (dez por cento) do capital básico vigente, a título de reembolso das despesas

efetivadas para o acerto rescisório trabalhista, devidamente comprovado; X - Ocorrendo o nascimento de

filho(s) da funcionária (cobre somente titular do sexo feminino) a mesma receberá, a título de doação,

DUAS CESTAS-NATALIDADE, caracterizadas como um KIT MÃE e um KIT BEBÊ, com conteúdos

específicos para atender as primeiras necessidades básicas da beneficiária e seu bebê, desde que o

comunicado seja formalizado pela empresa até 30 (trinta) dias após o parto da funcionária

contemplada.Para fins da cláusula do seguro de vida serão concedidos no mínimo os seguintes itens nos

KIT BEBÊ e KIT MÃE: ITEM - QTDA PRODUTO- UNIT- VALOR TOTAL - 1 - 1 ÁLCOOL

ABSOLUTO - 2,80 - 2,80; 2 - 1 PACOTE DE FRALDA DESCARTÁVEIS - 8,90 - 8,90; 3 - 1

ALGODÃO BOLAS - 3,04 - 3,04; 4 - 1 CHUPETA DE SILICONE - 4,25 - 4,25; 5 - 1   GAZE

ESTERIZADA - 0,95   - 0,95; 6 - 1  MAMADEIRA - 3,89   - 3,89; 7 - 1 ÓLEO MINERAL - 15,45 -

15,45; 8 - 1 SABONETE - 7,99 - 7,99; 9 - 1  SHAMPOO BABY - 4,62 - 4,62; 10 - 1    PACOTE DE

COTONENTE JOHSON - 1,90 -   1,90; 11 - 1 PACOTE DE LENÇO UMEDECIDO COM 150UND

20,2x12 - 5,90 - 5,90 - TOTAL KIT BEBÊ - R$ 59,69, 59,69; ITEM - QTD - PRODUTO-UNIT-VALOR

TOTAL - 1 - 1   AÇUCAR 1, 45 - 1,45; 2 - 1  ARROZ - 1,89 - 1,89; 3 - 1 AVEIA FLOCOS - 2,29 - 2,29;

4 - 1 BISCOITO MAISENA - 2,53 - 2,53; 5 - 1 CAFÉ TRADICIONAL - 2,55 - 2,55; 6 - 1  COMPOSTO

LACTO FORT - 8,90 - 8,90; 7 - 1 EXTRATO DE TOMETE - 1,43 - 1,43; 8 - 1  FARINHA DE MILHO

- 1,25 - 1,25; 9 - 1 FARINHA LÁCTEA - 3,38 - 3,38; 10 - 1 FARINHA DE MANDIOCA - 11,32 -

11,32; 11 - 1 FARINHA DE TRIGO - 1,79 - 1,79; 12 - 1 FEIJÃO - 6,19 - 6,19; 13 - 1 FUBÁ - 1,79 -

17,79; 14 - 1  LEITE CONDENSADO - 2,30 - 2,30; 15 - 1   MACARRÃO ESPAGUETE - 1,59  - 1,59;

16 - 1  MACARRÃO PARAFUSO - 1,32 -1,32; 17 - 1  MUCILON - 2,23 - 2,23; 18 - 1  ÓLEO DE SOJA

- 3,15 - 3,15; 19 - 1   SAL - 1,50 - 1,50; 20 - 1 SARDINHA - 2,60 - 2,60; 21 - 1 SEMENTE DE

LINHAÇA - 4,87 - 4,87; TOTAL KIT MÃE R$66,32, 66,32. XI - Ocorrendo a hipótese de desconto do

seguro de vida pela empresa, do salário do empregado e o não repasse para o plano de seguro de vida em

grupo, ou a não adesão ao plano de seguro de vida em grupo, e o não cumprimento do que aqui está

estipulada, a empresa se obriga a pagar uma indenização substituta, nos mesmos valores e nos mesmos

padrões acima estabelecidos para os respectivos beneficiários. XII- O pagamento do seguro de vida será
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feito na seguinte proporção: 30% (trinta por cento) será descontado do salário do trabalhador. 70%

(setenta por cento) será pago pelo empregador. XIII- Aplica-se o disposto na presente Cláusula a todas as

empresas e empregadores, inclusive os empregados(as) em regime de trabalho temporário, autônomos(as)

e estagiários(as) devidamente comprovado o seu vínculo. XIV- As coberturas e as indenizações por morte

e/ou por invalidez, previstas nos incisos I e II, do  desta cláusula, não serão cumuláveis, sendo que ocaput

pagamento de uma exclui a outra. XV- As seguradoras deverão observar o fiel cumprimento desta

Cláusula, devendo, para tanto, constar na respectiva apólice de seguro, as condições mínimas aqui

estabelecidas, sob pena de virem a responder por eventual prejuízo causado às empresas e/ou empregados.

XVI- A presente cláusula não tem natureza salarial, por não se constituir em contraprestação de serviços.

XVII- É de responsabilidade da empresa auxiliar o beneficiário do seguro de vida na coleta de

documentos e na habilitação ao benefício junto à seguradora. INCISO XVIII: FICA LIMITADO AO

TETO MÁXIMO O VALOR DO TOTAL DO SEGURO DE VIDA A SER DESCONTADO DO

TRABALHADOR NA QUANTIA DE R$ 9,29 E R$ 21,69 A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DO

EMPRESARIO, TOTALIZANDO R$ 30,98. Outros Auxílios.  - CLÁUSULA NONA

. Ao empregado em gozo de auxílio previdenciário ouCOMPLEMENTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

acidentado, fica garantido pela empresa a partir do 16º (décimo sexto) dia até o 12º (décimo segundo) mês

do afastamento, a complementação do benefício previdenciário até o limite do seu salário nominal.

Parágrafo 1º - A complementação de que trata o  desta cláusula, deverá ser paga no dia doCAPUT

pagamento dos demais empregados, sem prorrogação. Não sendo conhecido o valor básico da previdência

social, a complementação deverá ser paga em valores estimados, fazendo-se as compensações nos

períodos subsequentes. Parágrafo 2º - O empregado afastado do trabalho por acidente de trabalho, ao

retornar ao trabalho será garantido pela empresa, o emprego e o salário pelo período mínimo de 12 meses.

Parágrafo 3º - Exclui-se das obrigações desta cláusula as empresas que mantenham quaisquer outras

formas de complementação equivalentes, ou outras condições mais favoráveis já existentes. CLÁUSULA

 -  - As empresas reembolsarão aos seus empregados o valor correspondente aDÉCIMA REEMBOLSO

mensalidade do filho excepcional, até a idade de 18 (dezoito) anos, devidamente assistido pela APAE, ou

outras entidades legalmente constituídas, mediante apresentação de recibo, até o limite de R$307,56

(trezentos e sete e cinquenta e seis centavos), por filho, corrigido pelos índices de correção da Caderneta

de Poupança. Esse auxílio não integra a remuneração do empregado para nenhum efeito. CLÁUSULA

 - . Fica obrigatório a concessão gratuita de uma cestaDÉCIMA PRIMEIRA CESTA NATALINA

natalina a todos os empregados da Construção Civil, Montagem Industrial e Engenharia Consultiva de

Manaus e do Estado do Amazonas, por ocasião do pagamento do 13º Salário, não constituindo salário

direto ou indireto. Parágrafo 1º - São pré-requisitos para concessão da Cesta Natalina: A) - Ter o

Empregado  (2,5) dois meses e meio de Empresa; B) - Assiduidade 100% presencial excetuando-se Faltas

por Acidentes do Trabalho, Casamento, Falecimento de familiar exclusivamente em referência a pai, mãe,

filhos, cônjuge e companheiro(a), nascimento de filho (licença maternidade, paternidade). Parágrafo 2º -
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Não poderá ter a Cesta Natalina cortada o trabalhador que: - No atraso de ingresso na tolerância de cinco

a dez minutos garantido pela Lei 10.243/2001; - Após a tolerância do atraso estabelecido em lei, for

autorizada pela empresa a iniciar a sua jornada de trabalho; - Após o início da jornada de trabalho obter

autorização formal e expressa da empresa para ausentar antes do fim da jornada de trabalho; - Já tiver

adquirido o direito de receber a cesta natalina e entrar de férias. Parágrafo 3º - O modo de entrega da

Cesta Natalina será o seguinte: A) - Cartão "Vale Cesta Natalina" no valor de R$ 125,00 (cento e vinte e

cinco reais) a partir de dezembro de 2016. Parágrafo 4º -  Os benefícios acima mencionados, concedidos

pelas empresas não tem natureza salarial não se incorporando a remuneração para quaisquer efeitos, não

constitui base de incidência de contribuição previdenciária ou do FGTS nem se configura como

rendimento tributável do trabalhador.  - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA FINANCIAMENTO DE

 - As empresas são abrangidas pelo presente Acordo Coletivo de Trabalho, fornecerãoREMÉDIOS

gratuitamente 100% (cem por cento), do pagamento dos remédios receitados para os empregados

acometidos de acidente do trabalho. As empresas são obrigadas conveniar com as farmácias e financiar

até 30% (trinta por cento) do Salário Nominal do Trabalhador para a compra exclusivamente de remédios

receitados para seus empregados e seus dependentes acometidos de doenças ou mal súbito. O desconto do

financiamento de remédios será feito em número de parcelas iguais às concedidas pelos fornecedores, ou

na sua totalidade em caso de demissão.  - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA GARANTIAS

 - Os dirigentes Sindicais em exercício, terão acesso aos canteiros de obra, em horários emSINDICAIS

que haja expediente de trabalho para inspeção das condições de trabalho dos empregados, após contato

inicial com o responsável pelo canteiro de obra e após apresentar delegação explícita para realizar a

inspeção. Parágrafo Único - Será permitida a sindicalização dentro da empresa sendo livre o acesso ao

dirigente sindical para apresentar para esse fim, propostas aos empregados, sendo 01(uma) vez por ano.

Contribuições Sindicais -    - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DA REVERSÃO EM FAVOR DA

  Fica estabelecida, conforme deliberação tomada em AssembleiaENTIDADE SINDICAL PATRONAL.

Geral do Sindicato dos Empregadores, duas Taxas de Reversão Patronal, a que se sujeitarão todas as

empresas de Construção Civil, Engenharia Consultiva e Montagem Industrial, e que se constitui na

obrigatoriedade do recolhimento em favor do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Amazonas, da

Contribuição Assistencial consoante tabela proporcional adiante transcrita, na Conta Corrente Nº.

1043.003.4213-9, sem limite, na Caixa Econômica Federal, Agência da Praça 14, nos dias 30 de maio de

2017 e 30 de setembro de 2017. O referido recolhimento será efetuado em qualquer Agência da Caixa

Econômica Federal, em guia própria que será emitida na Sede do Sindicato da Indústria da Construção

Civil do Amazonas, sendo sua quitação comprovada através, somente, de pagamento de Boleto Bancário.

As empresas que vierem a se constituir durante a vigência deste acordo judicial, também pagarão a

contribuição em apreço, tomando por base de cálculo o seu capital social atual e por época de

recolhimento mês de sua contribuição, observada a variação da UFIR do período. A CAP - Contribuição

Assistencial Patronal é uma contribuição devida a todas as indústrias representadas pelos sindicatos
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patronais que se reúnem em Assembleia Geral Extraordinária para deliberarem sobre sua cobrança

registrada em Convenção Coletiva de Trabalho vigente para cada sindicato. A cobrança desta

contribuição foi instituída nos termos do Artigo 8º, inciso IV da Constituição Federal e no artigo 513,

letra "E" da CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas). Parágrafo 1º - O valor da contribuição calculado

de acordo com a tabela abaixo está expresso em Reais, tendo sua validade por 12(doze) meses a partir de

sua aprovação. Parágrafo 2º - O pagamento das Taxas de Reversão de que trata o "  desta Cláusulacaput"

efetuado fora do prazo, quando espontâneo, será acrescido das mesmas penas previstas para o

recolhimento da Contribuição Sindical (multa, adicional e juros). TABELA DE REVERSÃO

PATRONAL - FAIXA DE CAPITAL SOCIAL (R$1,00) - CONTRIBUIÇÃO (R$) - DE 0,01 - A

180.000,00 - R$ 386,31; DE 180.000,01 A 296.000,00 - 634,00; DE 296.000,01 A 484.000,00 - R$

1.038,76; DE 484.000,01 A 794.000,00 - R$ 1.702,36; DE 794.000,01 A 950.000,00 - R$ 2.236,55; DE

950.000,01 A 1.140.000,00 - R$2.744,93; ACIMA DE 1.140.000,01 - R$ 3.216,20.   CLÁUSULA

 -  - Fica estabelecida a multa de R$ 284,22 (duzentos e oitenta e quatroDÉCIMA QUINTA PENAL

reais e vinte e dois centavos) reajustados pelo índice da caderneta de poupança, até a data de sua

aplicação, por infração e por empregado em caso de descumprimento de qualquer cláusula deste acordo

revertendo à multa em favor da pessoa prejudicada ressalvado aquelas obrigações que já possuem

penalidades específicas neste instrumento, configurando-se assim, a não cumulatividade das penalidades. 

  Fica mantido em 1º julho de cada ano, a data-base daCLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DATA-BASE- 

categoria para todos os efeitos." Fixar custas pelas partes, , calculadas sobre o valor da causapro rata

(R$10.000,00), no importe de R$ 200,00.

 

Sala de Sessões, Manaus, 30 de agosto de 2017.

 
 
JORGE ALVARO MARQUES GUEDES
                     Relator

VOTOS

Voto do(a) Des(a). AUDALIPHAL HILDEBRANDO DA SILVA / Gabinete do
Desembargador Audaliphal Hildebrando da Silva

Acompanho o Exmo Relator

Voto do(a) Des(a). MARIA DE FATIMA NEVES LOPES / Gabinete da
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Desembargadora Maria de Fátima Neves Lopes

Declaro-me impedida para funcionar no presente processo, em

conformidade com o disposto no art. 147 do CPC/2015.
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