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SINDICATO DOS TRAB NAS INDUSTR DA CONST E DO MOBILI ARIO, CNPJ n. 
83.312.231/0001-68, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). IZELDA 
TERESINHA ORO; 
  
E  
 
SICEC - SINDICATO DAS INDUS. DE OLARIA, DE CERAMICA PARA A CONSTRUCAO, 
DE MARMORES E GRANITOS DE CHAPECO , CNPJ n. 78.504.628/0001-11, neste ato 
representado(a) por seu Presidente, Sr(a). SERGIO LUIZ MORETTO; 
  
celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condições de 
trabalho previstas nas cláusulas seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE  
As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º de 
maio de 2014 a 30 de abril de 2015 e a data-base da categoria em 01º de maio.
 
CLÁUSULA SEGUNDA – ABRANGÊNCIA 
A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) todos os 
trabalhadores empregados na Indústrias de Mármores,  Grani tos e Pedras Ornamentais; 
Indústrias de Olarias; Industrias de Cerâmicas e de mais Indústrias. , com abrangência 
territorial em Águas de Chapecó/SC, Caxambu do Sul/SC, Chapecó/SC,  Coronel 
Freitas/SC, Palmitos/SC, Quilombo/SC, São Carlos/SC , Planalto Alegre/SC, Formosa do 
Sul/SC, União d o Oeste/SC, Irati/SC, Seara/SC, Arvoredo/SC, Xavant ina/SC, 
Jardinópolis/SC, Guatambu/SC, Cordilheira Alta/SC, Nova Itaberaba/SC e Águas 
Frias/SC.  

 
Salários, Reajustes e Pagamento  

 
Piso Salarial  

 
CLÁUSULA TERCEIRA - SALÁRIOS NORMATIVOS E PROFISSIO NAIS (CERÂMICAS, 
OLARIAS)  
Fica instituído o SALÁRIO NORMATIVO e PROFISSIONAL, após 60 (sessenta) dias da 
contratação, para ser pago a todos os Trabalhadores da Indústria da Cerâmica e Olaria  a 
partir de 01 de maio de 2014, nas seguintes condições: 
  
a) Aos Profissionais Motoristas contratados a partir de 1º de maio do ano de 2006, fica 
garantido um piso salarial mínimo de R$ 1.439,00 (um mil e quatrocentos e trinta e nove reais) 
mensais. 
  



b) Aos Profissionais Operadores de Retroescavadeiras, Carregadeiras, Escavadeiras, 
Tratoristas e Empilhadeiras, ficam garantidos um piso salarial mínimo de R$ 1.439,00 (um mil 
e quatrocentos e trinta e nove reais) mensais. 
  
c) Aos Profissionais em Manutenção, garante-se um piso salarial mínimo de R$ 1.340,00 (um 
mil e trezentos e quarenta reais) mensais; 
  
d) Aos Chefes de Setores, Operadores de Máquinas Industriais e outros profissionais, garante-
se um piso salarial mínimo de R$ 1.135,00 (um mil e cento e trinta e cinco reais) mensais. 
  
d) Aos demais trabalhadores não enquadrados nas alíneas anteriores fica garantido um piso 
salarial mínimo de R$ 900,00 (novecentos reais), mensais.  
 
CLÁUSULA QUARTA - SALÁRIOS NORMATIVOS E PROFISSIONA IS (MARMORARIAS)  
Fica instituído o SALÁRIO NORMATIVO e PROFISSIONAL, após 60 (sessenta) dias da 
contratação, para ser pago a todos os Trabalhadores da Indústria Marmorarias e granitos , 
a partir de 01 de maio de 2014, nas seguintes condições: 
  
a) Ao Profissional Serrador, Montador, Medidor e outros profissionais não inseridos nas 
alíneas abaixo, ficam assegurados um piso salarial mínimo de R$ 1.630,00 (um mil e 
seiscentos e trinta reais) mensais. 
  
b) Ao Profissional de Acabamento a Água, assegura-se um piso salarial mínimo de R$ 
1.277,00 (um mil e duzentos e setenta e sete reais) mensais. 
  
c) Ao Vendedor, Auxiliar Administrativo e de Montagem, fica garantido um piso salarial mínimo 
de R$ 1.155,00 (um mil e cento e cinqüenta e cinco reais) mensais. 
  
d) Aos demais trabalhadores não enquadrados nas alíneas anteriores fica garantido um piso 
salarial mínimo de R$ 900,00 (novecentos reais) mensais.  
 

Reajustes/Correções Salariais  
 

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE SALARIAL  
As empresas concederão reajuste salarial a todos os trabalhadores e trabalhadoras da 
categoria em 01 de maio de 2014, de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) a título de correção 
salarial e aumento real. 
 

Outras normas referentes a salários, reajustes, pag amentos e critérios para cálculo  
 

CLÁUSULA SEXTA - PIS  
A empresa que deixar de cadastrar, prestar informações da RAIS ou que não registrar o 
contrato de trabalho do empregado, deverá ressarcir este, com valor equivalente a um salário 
mínimo por ano ou proporcional a 01/12 para cada mês trabalhado, como ressarcimento dos 
prejuízos, em relação à QUOTA. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
As empresas fornecerão aos seus empregados cópia de FOLHA DE PAGAMENTO, contendo 
pelo menos, o nome do empregado e da empresa, as importâncias pagas e os descontos 
efetuados, sobpena de pagar multa, em favor do empregado de 20% (vinte por cento) do 
salário, para cada mês que seja descumprido. 



 
CLÁUSULA OITAVA - DA ANTECIPAÇÃO SALARIAL  
A título de Antecipação Salarial as empresas concederão 80% (oitenta por cento) do Índice 
Nacional de Preço ao Consumidor - INPC relativo ao período de 01 de Maio de 2014 a 31 de 
Dezembro de 2014 em 01 de Janeiro de 2015. 

 
Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros  

 
Adicional de Hora-Extra  

 
CLÁUSULA NONA - DO TRABALHO NO FERIADO  
Todos os trabalhadores que laborem no dia de feriado ou folga remunerada terão o 
pagamento das horas laboradas com acréscimo de 100% (cem por cento). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS HORAS EXTRAS  
Em face da excepcionalidade da ocorrência do Regime Especial de Revezamento, todas as 
verbas de natureza salarial, indenizatória e compensatória continuarão a ser calculadas sobre 
220 (duzentos e vinte horas) mensais, ou em qualquer caso sempre mais favorável aos 
trabalhadores, em respeito aos Princípios da Condição e da Norma Mais Favorável. 
 
§ 1°. A escala de revezamento deverá assegurar que o empregado tenha uma folga semanal, 
e que no mínimo uma dessas folgas, coincida com um domingo a cada mês. 
 
§ 2°. A escala de revezamento deverá estar disposta e visível a todos os trabalhadores. 
 

Adicional de Insalubridade  
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ADICIONAL DE INSALUBRIDA DE  
As empresas pagarão a todos seus empregados, adicional de insalubridade na base de 20% 
(vinte por cento) tendo como base de cálculo o Salário Mínimo Nacional. 
 

Auxílio Transporte  
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VALE TRANSPORTE  
Ante a necessidade do empregado e mediante sua solicitação escrita, o empregador fornecerá 
gratuitamente VALE TRANSPORTE aos seus empregados, desde que os mesmos utilizem ou 
venham a utilizar-se de transporte público para ir e vir ao trabalho, cuja distância supere 2 
(dois) kilômetros entre sua residência e o local de trabalho.  
 

Seguro de Vida  
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - SEGURO DE VIDA  
As empresas manterão por suas próprias expensas, em favor de seus empregados, e tendo 
como beneficiários estes, legalmente identificados junto a Previdência Social, um Seguro de 
Vida e Acidentes Pessoais em grupo, observadas as seguintes coberturas mínimas: 
  
I – R$ 9.000,00 (nove mil reais ), em caso de morte natural do empregado (a), independente 
do local ocorrido. 
  
II – R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais ), em caso de morte acidental do empregado (a), 
independente do local ocorrido. 



  
 
III – R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais ), em caso de invalidez permanente, total ou parcial 
do empregado (a), causada por acidente, independente do local ocorrido. 
  
§ 1º. As coberturas e as indenizações por morte e/ou invalidez, prevista nos incisos I, II e III, 
do “caput” desta Cláusula, não serão cumuláveis, sendo que o pagamento de uma exclui a 
outra. 
  
§ 2º. O custo do premio devido pelo seguro será de inteira responsabilidade do empregador. 
  
§ 3º. Caso a empresa não venha a cumprir o disposto contido na presente cláusula, fica 
obrigada a indenizar o empregado ou seus dependentes, em valores equivalentes ao que os 
mesmos receberiam da seguradora, sem exclusão das penalidades administrativas impostas 
pelo Ministério do Trabalho, por descumprimento da norma Convencional. 
  
§ 4º. As empresas se comprometem em fornecer todos os EPIs (Equipamento de Proteção 
Individual) e Coletivo exigido por Lei. 

 
Contrato de Trabalho      Admissão, Demissão, Modalidades  

 
Aviso Prévio  

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - AVISO PRÉVIO POR PEDIDO DE  DEMISSÃO  
Fica dispensado do cumprimento do aviso prévio o empregado que desejar retirar-se da 
empresa, devendo para tanto apresentar uma carta de oferta de emprego firmada por outra 
empresa, ou que seu pedido de demissão seja homologado pelo Sindicato profissional. 
  
Parágrafo Único: Quando o empregado utilizar-se de casa fornecida pela empresa terá 35 
(trinta e cinco) dias para desocupar o imóvel, contando da data do início do aviso prévio ou 
dispensa sumária.  

 
Contrato a Tempo Parcial  

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CONTRATO DE EXPERIÊNCIA  
Quando o pedido de demissão antes do término do Contrato de Experiência, fica o trabalhador 
ou trabalhadora dispensado(a) do pagamento do saldo restante do Contrato.  
 

Outros grupos específicos  
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA POPULAÇÃO INDÍGENA  
No ato da contratação da mão de obra da população indígena, a empresa terá o prazo de 30 
(trinta) dias comunicar a entidade Sindical. 
  
Parágrafo Único:  o aviso prévio patronal ou laboral deverá, para sua validade, ser 
homologado com qualquer tempo de trabalho. 
 
 
 
 
 



Outras normas referentes a admissão, demissão e mod alidades de contratação  
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - RETENÇÃO OU EXTRAVIO DA CT PS  
O trabalhador ou trabalhadora que tiver sua CTPS extraviada pelo empregador ou 
empregadora, será reparado por todos os custos que despender para a coleta de assinatura 
dos antigos empregadores. Ademais, o empregador arcará com multa equivalente a sua última 
remuneração, quando extraviar a CTPS ou a reter por período superior a 72 (quarenta e oito) 
horas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - EMPREGADO SEM REGISTRO  
Todo empregado que trabalhe para empresa sem o respectivo registro de Contrato de 
Trabalho terá direito ao pagamento das verbas rescisórias e horas extras em dobro, além de 
constituir motivo justo para o empregado rescindir indiretamente seu contrato de trabalho. 
  
§ 1º.  Toda a empresa que mantiver empregado sem o respectivo registro de Contrato de 
Trabalho, depois de notificada pela entidade profissional, terá o prazo de 05 (cinco) dias para 
a regulamentação. 
  
§ 2º. O não cumprimento do firmado do Parágrafo Primeiro, além das sanções legais, deverá 
pagar multa em favor do Sindicato profissional no equivalente a 10 (dez) salários mínimos. 
  
§ 3º. Após o pagamento da multa prevista no Parágrafo Segundo, o Sindicato profissional 
repassará ao Sindicato Patronal o valor de 50% (cinquenta por cento) do valor recebido 
juntamente com o relatório das empresas infratoras.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - RESCISÃO POR JUSTA CAUSA  
No caso de ocorrer rescisão de Contrato de Trabalho por JUSTA CAUSA, a empresa 
comunicará ao empregado por escrito, detalhadamente, as infrações motivadoras, sobpena, 
de não terem validade suas alegações em juízo.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DISPENSA DO EMPREGADO 30 DIAS A NTES DA DATA BASE  
O empregado dispensado, sem justa causa, no período de 30 (trinta) dias que antecede a 
data-base, terá direito a indenização adicional equivalente a uma vez a sua última 
remuneração. 

 
Relações de Trabalho      Condições de Trabalho, Normas de Pessoal e Estabil idades  

 
Estabilidade Aposentadoria  

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - APOSENTADORIA  
Todo o trabalhador que conte com um ano de trabalho, embora alternado, na mesma empresa 
e que esteja a menos de um ano para alcançar a aposentadoria não poderá ser despedido, 
salvo em acordo homologado pela entidade profissional. 
 

Outras normas de pessoal  
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO ESTÍMULO À CONTRATAÇ ÃO DE MULHERES  
As entidades sindicais se comprometem a conscientizar trabalhadores e empregadores a 
envidarem esforços visando à inserção de mulheres no mercado de trabalho da construção 
civil, bem como combater qualquer forma de discriminação de trabalhadores, seja direta ou 
indiretamente em razão do grau de instrução, etnia, idade, sexo, orientação sexual, religião, 
limitação física, doença ou qualquer outra característica pessoal. 



 
 

Jornada de Trabalho, Duração, Distribuição, Control e, Faltas  
 

Duração e Horário  
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA CARGA HORÁRIA SEMAN AL  
A carga horário semanal para todos os trabalhadores e trabalhadoras será de 44 (quarenta e 
quatro horas semanais) de Segunda-Feira à Sexta-Feira.   
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - JORNADA 21X36 - INDÚSTRI A DE OLARIAS E 
CERÂMICAS  
Somente os empregadores nas indústrias de olarias e cerâmcias poderão estabelecer a 
jornada de 12x36 (doze horas de trabalho e trinta e seis horas de descanso). 
  
§ 1°. As partes pactuam que a remuneração do empregado submetido à jornada será 
composta das seguintes rubricas: 
  
a) 12X36 - DIURNO (salário); 
  
b) 12X36 - NOTURNO (salário) + (25% adicional noturno). 
  
§ 2°. É assegurado a todos os trabalhadores a intrajornada, a qual é destinada ao repouso e a 
alimentação, não computado na jornada diária, sendo de 1h00min, no mínimo e 2h00min no 
máximo. 
  
§ 3°. O trabalho realizado entre as 22h00min às 5h00min da manhã do dia seguinte ou até o 
fim da jornada será remunerado com adicional de 25% (vinte e cinco) sobre o salário 
percebido; computando-se a hora com 52min30seg. 
  
§ 4°. As empresas ficam impedidas de promover alteração unilateral de contrato de trabalho. 
  
§ 5°. As empresas ficam impedidas de reduzir o salário. 
 

Compensação de Jornada  
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DO BANCO DE HORAS  
Fica instituído o banco de horas definido na lei n. º 9.601/98, devendo, porém, para sua 
validade, ser firmado Acordo Coletivo entre a empresa interessada e o Sindicato profissional, 
após a ouvida dos trabalhadores diretamente interessados. 
 

Descanso Semanal  
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - PROPORCIONALIDADE NO DESC ONTO DO DESCANSO 
SEMANAL REMUNERADO  
O desconto concernente ao Descanso Semanal Remunerado limitar-se-á à ocorrência de 
horas faltas injustificadas não superiores a 90 (noventa) minutos semanais. Os descontos das 
horas faltas de DSR que superem tal limite serão proporcionais. 

 
 
 



Férias e Licenças  
 

Duração e Concessão de Férias  
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - FÉRIAS PROPORCIONAIS  
Todo empregado que pedir demissão ficam garantidas FÉRIAS PROPORCIONAIS, desde que 
conte com 15 (quinze) dias ou mais de serviço na empresa. 
  
Parágrafo Único:  O período anterior ao afastamento do empregado, para tratamento de 
saúde em razão do acidente de trabalho ou auxílio doença, deverá ser considerado para fins 
de férias.  

 
Saúde e Segurança do Trabalhador  

 
Condições de Ambiente de Trabalho  

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - SAÚDE E SEGURANÇA NAS IN DÚSTRIAS DE OLARIA  
Para a eliminação ou neutralização da insalubridade, as empresas serão obrigadas: 
A adotar as medidas de ordem geral que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites 
de tolerância; 
a)     Fornecer de forma gratuita pelo empregador e utilização pelos trabalhadores e 
trabalhadoras dos Equipamentos de Proteção Individual que diminuam a intensidade do 
agente agressivo aos limites de tolerância estipulados; 
b)     Comprovar por intermédio do Laudo Técnico de Inspeção do Local de Trabalho, assinado 
por profissional Engenheiro de Segurança com Registro no Ministério do Trabalho e Emprego; 
c)     Comprovar o depósito do Laudo Técnico de Inspeção do Local de Trabalho e o PPRA –
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, no Sindicato Laboral – SITICOM - Sindicato 
dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Chapecó, bem como no 
Sindicato Patronal – SICEC -. Sindicato da Indústria de Olaria, de Cerâmica para Construção 
de Mármores e Granitos de Chapecó. 
d)     Diante da comprovação dos itens acima a empresa poderá cessar o pagamento do 
adicional de insalubridade, sendo-lhe obrigada a incorporar ao salário o valor correspondente 
ao adicional de insalubridade do mês de cessação do mesmo. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - SAÚDE E SEGURANÇA NAS INDÚ STRIAS DE 
MÁRMORES E GRANITOS  
Para a eliminação ou neutralização da insalubridade, as empresas serão obrigadas: 

1. A adotar as medidas de ordem geral que conservem o ambiente de trabalho dentro dos 
limites de tolerância;     

2. Fornecer de forma gratuita pelo empregador e utilização pelos trabalhadores e 
trabalhadoras dos Equipamentos de Proteção Individual que diminuam a intensidade do 
agente agressivo aos limites de tolerância estipulados; 

3. Comprovar por intermédio do Laudo Técnico de Inspeção do Local de Trabalho, 
assinado por profissional Engenheiro de Segurança com Registro no Ministério do 
Trabalho e Emprego que conste: 

  
a)     A real quantificação do agente químico – poeira mineral / sílica livre (poeira total + sílica e 
poeira respirável + sílica), conforme determinado na Instrução Normativa SSST/MTB nº 1, de 
11 de abril de 1994, (DOU de 15/04/1994), conforme item VI - o monitoramento apropriado e 
periódico das áreas de trabalho e dos riscos ambientais a que estão expostos os 
trabalhadores, bem como, pela NR 15, anexo 12; 



b)     Para coleta do material particulado sólido suspenso no ar do ambiente de trabalho seja 
considerado o Procedimento Técnico NHO-08, e para determinação da massa de partículas 
de poeira respirável, seja utilizado o método de análise gravimétrica descrito na Norma de 
Higiene Ocupacional- NHO-03 e/ou pelas exigências legais da NR 15, anexo 12, que trata de 
Poeira Mineral Total+ Sílica e Poeira Mineral Respirável+ Sílica; 
c)     Que os exames médicos realizados para os trabalhadores expostos a sílica livre, os 
Equipamentos de Proteção Individual - EPI´s, informados no Programa de Prevenção dos 
Riscos Ambientais - PPRA e no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional-
PCMSO, bem como no Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT 
apresentados, devem atender ao especificado Artigo1°, § 2°. da Instrução Normativa 
SSST/MTB nº 1, de 11 de abril de 1994, o qual determina a observância do Programa de 
Proteção Respiratória- PPR da FUNDACENTRO; 
d)     Que, determine se os procedimentos de segurança no trabalho, na realização dos 
Acabamentos a Seco atendem a proteção ao trabalhador quanto ao uso dos Equipamentos de 
Proteção Individual- EPI´s necessários e ao FIT TESTE, comprovando a eficácia da proteção 
respiratória, bem como, se o Programa de Proteção Respiratória-PPR contempla a avaliação 
quantitativa do risco químico poeira mineral (poeira total + sílica e poeira respirável + sílica) e 
ainda comprovar a avaliação da saturação dos respiradores para verificar o período de troca 
da proteção respiratória; 
e)     Que, os programas Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais – PPRA, Programa 
de Controle Médico de Saúde Ocupacional- PCMSO, Laudo Técnico de Condições Ambientais 
do Trabalho - LTCAT PPRA, PCMSO, comprovem a prevenção dos trabalhadores quanto aos 
exames necessários para a atividade em questão e se os Equipamentos de Proteção 
Individual- EPI´s informados estão de acordo com as avaliações quantitativas realizadas, 
sendo tudo com fundamentação; 
f)      Demonstração por memorial descritivo: fórmulas utilizadas e metodologia de cálculo; 
g)     Apresentação do certificado de calibração dos respectivos instrumentos utilizados na 
avaliação quantitativa. 
h)     Apresentação da comprovação do cumprimento da Norma Regulamentadora -NR 06, 
itens 6.6.1. Cabe ao empregador quanto ao Equipamento de Proteção Individual: a) adquirir o 
adequado ao risco de cada atividade; b) exigir seu uso; c) fornecer ao trabalhador somente o 
aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho; d) 
orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação; e) substituir 
imediatamente, quando danificado ou extraviado; f) responsabilizar-se pela higienização e 
manutenção periódica; g) comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada. 
§ 1°.Todos os documentos relatados acima deverão ser entregues cópias simples 
acompanhado das vias originais, ao Sindicato Laboral – SITICOM - Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Chapecó, bem como no 
Sindicato Patronal – SICEC - Sindicato da Indústria de Olaria, de Cerâmica para Construção 
de Mármores e Granitos de Chapecó. 
§ 2°. Diante da comprovação dos itens acima a empresa poderá cessar o pagamento do 
adicional de insalubridade, sendo-lhe obrigada a incorporar ao salário o valor correspondente 
ao adicional de insalubridade do mês de cessação do mesmo.  
 

Equipamentos de Segurança  
 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - MÁQUINAS E FERRAMENTAS NAS IND ÚSTRIAS DE 
MÁRMORES E GRANITOS  
Fica estabelecido que as máquinas e ferramentas utilizadas nos processos de corte e 
acabamento de rochas ornamentais devem ser dotadas de sistema de umidificação capaz de 
minimizar ou eliminar a geração de poeira decorrente de seu funcionamento. 



  
Parágrafo Único:  Fica proibido conforme determina a Portaria 43, do Ministério do Trabalho 
as adaptações de máquinas e ferramentas elétricas não projetadas para sistemas úmidos. 
 

CIPA      composição, eleição, atribuições, garantias aos ci peiros  
 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - CIPA - COMISSÃO INTER NA DE PREVENÇÃO DE 
ACIDENTES  
As empresas que se enquadram no anexo 4 da Norma Regulamentadora - NR 5, deverão 
obrigatoriamente protocolar na Entidade Sindical Laboral o convite para a eleição da CIPA- 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes.  
 

Exames Médicos  
 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - MEDICINA PREVENTIVA  
Fica garantido a todos trabalhadores e todas as trabalhadoras ausentar-se do trabalho, dois 
dias por ano, para realização de exames preventivos a saúde. 
  
Parágrafo Único : Para a efetivação do caput da presente cláusula, o trabalhador ou a 
trabalhadora deverá comunicar a empresa com antecedência de dois dias antes dos exames, 
bem como apresentar o comprovante atestando a efetivação dos exames preventivos. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - DA ENTREGA DO PPP - P ERFIL 
PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO  
O PPP constitui-se em um documento histórico laboral do trabalhador e da trabalhadora que 
reúne, entre outras informações, dados administrativos, registros ambientais e resultados de 
monitoração biológica, durante todo o período em que este exerceu suas atividades. 
   
§ 1º.  A prestação de informações falsas no PPP constitui crime de falsidade ideológica, nos 
termos do Artigo. 297 do Código Penal. 
  
§ 2º. Quando solicitado pelo trabalhador ou trabalhadora, ainda que verbalmente, o 
empregador disponibilizará gratuitamente o Perfil Profissiográfico Previdenciário em até 15 
(quinze) dias comuns, impresso e assinado por quem de direito, sem prejuízo de entregá-lo no 
ato da rescisão contratual empregatícia. 
 

Aceitação de Atestados Médicos  
 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - ATESTADOS MÉDICOS E ODO NTOLÓGICOS  
Terão validade os atestados médicos e odontológicos de profissionais contratados pela 
empresa, conveniados com o poder público ou com a entidade profissional. 
  
§ 1º. Os atestados emitidos por profissionais não relacionados no caput da presente cláusula, 
servirão para justificar a ausência do empregado ao serviço, não dando a este o direito a 
remuneração. 
  
§ 2º. Quando o atestado apresentar rasuras ou adulterações a empresa poderá entrar em 
contato com profissional emitente para sanar a irregularidade ou solicitará ao empregado que 
o faça, sendo que, comprovada que a irregularidade foi feita pelo trabalhador ou trabalhadora, 
este estará sujeito as sanções cíveis, administrativas e penais. 
  



§ 3º. Os atestados deverão ser entregues as empresas no dia do retorno do trabalhador ou 
trabalhadora ao trabalho, sobpena de não ter validade, desde que comprovado vício. 
  
§ 4º. Por ocasião da apresentação do atestado médico, o departamento de pessoal da 
empresa dará recebimento do mesmo em duas vias. 
 

Campanhas Educativas sobre Saúde  
 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - DO FUMO  
É facultado a empresa adotar critério com fixação de horário para os fumantes, dentre tais 
critérios a proibição de fumar em horário de trabalho, devendo ser permitido o uso do cigarro 
nos intervalos de almoço e intraturnos no horário concedido ao lanche. Evitando a prática em 
locais de concentração de trabalhadores, ou seja, refeitório, locais de reuniões etc.  
 

Outras Normas de Proteção ao Acidentado ou Doente  
 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - DO ACIDENTE DE TRABALHO  
Em caso de o empregado sofrer acidente de trabalho, a empresa deverá transportar o mesmo 
em condução apropriada até o Hospital, tomando todas as providências no preenchimento e 
encaminhamento da ficha de acidente de trabalho, sobpena de pagar multa em favor do 
empregado em valor equivalente a remuneração deste, independentemente de outras sanções 
de natureza legal. 

 
Relações Sindicais  

 
Acesso do Sindicato ao Local de Trabalho  

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - QUADRO DE AVISOS  
As empresas reservarão locais apropriados para a entidade sindical profissional afixar 
cartazes de interesse da categoria. O local será de livre acesso ao dirigente sindical, desde 
que devidamente acompanhado por um representante da empresa. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - ACESSO AO LOCAL DE TRAB ALHO  
Quando devidamente identificados e acompanhados por um representante da empresa, os 
Dirigentes Sindicais, Técnicos em Segurança no Trabalho e empregados do sindicato dos 
trabalhadores terão acesso livre nas sedes e filiais das empresas. 
 

Liberação de Empregados para Atividades Sindicais  
 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - LICENÇA AO DIRIGENTE SIND ICAL  
A empresa que mantiver dirigente sindical em seu quadro de funcionários garante a este(s), 
folga remunerada de até 05 (cinco) dias por ano, para que o mesmo participe de eventos de 
interesse da entidade profissional. 
 

Contribuições Sindicais  
 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - CONTRIBUIÇÃO ASSI STENCIAL AO SINDICATO 
PATRONAL  
Todas as empresas da categoria, abrangida pela presente Convenção Coletiva de Trabalho, 
conforme preceito constitucional, estatutário e deliberação da Assembléia Geral, deverão 
recolher em favor do SINDICATO DA INDÚSTRIA D E OLARIA, DE CERÂMICA PARA 



CONSTRUÇÃO DE MÁRMORES E GRANITOS DE CHAPECÓ , entidade patronal com 
representatividade em todos os municípios de sua jurisdição, a CONTRIBUIÇÃO 
ASSISTENCIAL,  em JUNHO/2014 e DEZEMBRO/2014, o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) 
em cada mês. 
  
§ 1º - O recolhimento dar-se-á através dos boletos emitidos pela entidade sindical 
representativa da categoria profissional, até o décimo dia dos meses citados acima. 
  
§ 2º - A pecúnia decorrente das contribuições previstas acima serão integralmente repassadas 
à entidade sindical representante da categoria econômica. 
  
§ 3º - A entidade sindical representante da categoria profissional manterá conta bancária 
específica e exclusiva para os recolhimentos das contribuições previstas nesta cláusula. 
  
§ 4º - Até os dias 10 de Julho e 10 de Janeiro, a entidade sindical laboral apresentará ao 
sindicato patronal, os extratos bancários e relações das empresas que efetuaram o 
pagamento da Contribuição Assistencial Patronal. 
  
§ 5º - Em caso de descumprimento do estabelecido na presente cláusula, a empresa 
inadimplente pagará multa de 10% (dez por cento), sobre o valor estabelecido mais juros na 
forma da lei, bem como poderá ser cobrada judicialmente e encaminhada ao cartório de títulos 
e protestos. 
  
§ 6º - As empresas que forem Associadas”ao Sindicato Patronal e que estiverem adimplente 
com todas as contribuições, ficam ISENTAS do pagamento das contribuições previstas nesta 
cláusula, desde que comprovem a associação. 
  
§ 7º - O não pagamento da contribuição até o quinto dia subsequente ao vencimento 
autorizará a diretoria da entidade a protestar a título no cartório competente, bem como, adotar 
as medidas administrativas e judiciais cabíveis para cobrança. 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - CONTRIBUIÇÃO NEGOC IAL  
• Considerando a aprovação livre e democrática da Contribuição Negocial em Assembléia 
Geral do ano de 2013, realizada nos dias 07 e 27 de março na cidade Seara; no dia 09 na 
cidade de Coronel Freitas, no dia 14 de março na cidade de Palmitos e no dia 23 de março de 
Chapecó, aberta a todas as categorias e a todos os trabalhadores sócios e não sócios, 
cumprindo com o artigo 612 c/c art. 617, parágrafo segundo, da CLT; 
• Considerando que a representação absoluta de todas as categorias profissionais, sejam 
trabalhadores associados ou não, prestigia a liberdade sindical consagrada no inciso V do 
artigo 8º da Constituição da República de 1988; 
• Considerando o respeito e cumprimento da Orientação n.º 3 expedida pela 2ª Reunião 
Nacional da Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical – CONALIS, do 
Ministério Público do Trabalho; 
• Considerando a previsão na Ordem de Serviço n.º 01 de 24 de Março de 2009, expedida 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego; 
• Considerando a prerrogativa da Assembléia Geral de Trabalhadores de estabelecer 
Contribuições à luz do art. 513, alínea “e”, da CLT; 
• Considerando que o art. 592 da CLT prevê a aplicação dos recursos da Contribuição 
Sindical somente para atividades sociais e educacionais aos trabalhadores; 
• E observando os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade dos valores da 
Contribuição Negocial; 



 
 
Estabelece-se: 
  
§1º. Fica ajustado que os trabalhadores contribuirão e as empresas descontarão em folha de 
pagamento de todos os seus trabalhadores e trabalhadoras sócios ou não, a Contribuição 
Negocial nos meses de MAIO e NOVEMBRO, respectivamente, no equivalente a 5% (cinco 
por cento) da remuneração percebida por trabalhador ou trabalhadora; que serão recolhidos 
em favor da entidade sindical representante da categoria profissional, no dia 05 (cinco) do 
mês subseqüente àquele do desconto , mediante guias bancárias emitidas pelo sindicato de 
trabalhadores ou pagamento direto a este. 
  
§2º. Em caso de atraso no pagamento do valor supra estabelecido, incidirá mora diária de 2% 
(dois por cento) e multa mensal de 10% (dez por cento). 
  
§3°. As empresas abrangidas pela presente Convenção Coletiva de Trabalho ficam obrigadas 
a remeter para o sindicato profissional, até o décimo dia subsequente ao mês de desconto da 
Contribuição Negocial, a relação dos trabalhadores e trabalhadoras, contendo o nome, idade, 
CPF, função, salário e valor do desconto efetuado, assim como, cópia dos comprovantes de 
recolhimento. 
  
§4º. A Contribuição prevista nesta cláusula não é obrigatória ao não Sócio(a)  do Sindicato dos 
Trabalhadores, pelo quê, garante-se o pleno Direito de Oposição, necessitando de que o 
trabalhador ou trabalhadora se manifeste individualmente por escrito perante o Sindicato até o 
dia 20 (vinte) do mês que computará a respectiva Contribuição. 
  
§5º. Os trabalhadores e trabalhadoras contribuintes com a Contribuição Negocial conforme 
previsto nesta Cláusula, farão jus a todos os benefícios previstos nesta Convenção Coletiva de 
Trabalho, em supervenientes Acordos Coletivos de Trabalho, e Termos Aditivos. 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - MENSALIDADE SINDICA L  
Todo o trabalhador ou trabalhadora pode se Associar a qualquer momento no Sindicato dos 
Trabalhadores e, enquanto estiver nestas condições, respeitará o Estatuto Social da entidade. 
Através do Setor de Departamento Pessoal ou de Recursos Humanos, as empresas 
comprometem-se, quando da contratação/admissão de empregado, apresentar-lhe proposta 
de associação/filiação ao Sindicato dos Trabalhadores, acompanhado de Ficha de Sócio. 
  
§1º. A partir de 01.06.2014, a Mensalidade Sindical será valorada em R$ 7,00 (sete reais) , 
que serão descontados mensalmente constando nas folhas de pagamento dos Sócios do 
Sindicato dos Trabalhadores. 
  
§2º. O recolhimento das Mensalidades Sindicais deve ser realizado pelo empregador até o dia 
05 (cinco) do mês subseqüente àquele do desconto , sob pena de mora diária de 2% (dois 
por cento) e multa mensal de 10% (dez por cento). 
 

Outras disposições sobre relação entre sindicato e empresa  
 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - DOCUMENTOS NECESSÁ RIOS PARA 
ASSISTÊNCIA À RESCISÃO CONTRATUAL  
O Sindicato Profissional realizará as homologações de rescisão de contrato mediante a 
apresentação dos seguintes documentos:  



1. Termo de Rescisão de Contrato (cinco vias); 
2. Requerimento do Seguro Desemprego; 
3. Comunicação de Dispensa; 
4. Livro ou Ficha de Registro do Empregado; 
5. Carteira de Trabalho e Previdência Social assinada e atualizada; 
6. Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS; 
7. Extrato do FGTS contendo os últimos doze recolhimentos; 
8. Aviso Prévio; 
9. Pagamento em Dinheiro, Cheque Administrativo ou operação bancária; 
10. Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP; 
11. Exame Demissional em conformidade com a Norma Regulamentadora 7 (sete) e seus 

capítulos – 7.4.3.5 – 7.4.4.3 letras “a”, “b”, “c”, “d”; 
12. Extrato mensal constando todas as horas extra efetuadas pelo trabalhador para 

pagamento das incidências no 13º Salário e Férias acrescidas de 1/3; 
13. Comprovante de recolhimento dos últimos três anos das respectivas Contribuições 

Sindicais patronais e dos trabalhadores, Contribuições Negociais aos trabalhadores, 
Contribuições Assistenciais Patronais e Mensalidades; 

14. PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário; 
15. O empregador poderá ser representado por preposto no ato da homologação por 

preposto ou procurador, portando o competente documento escrito; 
16. Comprovante de pagamento do Seguro de Vida conforme Norma Coletiva. 

 
Outras disposições sobre representação e organizaçã o  

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - ASSISTÊNCIA À RESCIS ÃO CONTRATUAL  
Fica estabelecido que o pedido de demissão, aviso prévio patronal ou recibo de quitação de 
rescisão de contrato de trabalho, firmado por empregado com seis meses ou mais de serviço, 
só será válido quando feito com assistência exclusiva do Sindicato profissional. 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - COMPETÊNCIA PARA HOM OLOGAÇÃO DAS 
RESCISÕES CONTRATUAIS  
É de competência exclusiva do SITICOM Chapecó, a total e completa Assistência à Rescisão 
de Contrato de Trabalho para todos os trabalhadores abrangidos por esta entidade sindical, 
ficando proibida a empresa de submeter às homologações de TRCTs a outros órgãos sem 
antes buscar a entidade sindical laboral.  
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA - ASSISTÊNCIA A HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO 
DE CONTRATO NAS SUBSEDES  
Fica estabelecido que as homologações de Contrato de Trabalho a serem realizadas pela 
entidade sindical profissional em suas subsedes instaladas na cidade de Coronel Freitas  
relativamente aos municípios de Coronel Freitas , Jardinópolis  e União do Oeste ; na cidade 
de Quilombo  relativamente ao município de Quilombo  e Formosa do Sul ; na cidade de 
Palmitos  relativamente ao município de Palmitos ; na cidade de São Carlos  relativamente ao 
município de São Carlos  e Águas de Chapecó , e na cidade de Seara relativamente ao 
município de Seara - sem excluir demais cidades próximas às respectivas subsedes -, serão 
levadas a termo nos dias de atendimento pré-estabelecidos pela Entidade Profissional, já de 
conhecimento das empresas das categorias, sendo que no caso de alteração das datas as 
empresas serão informadas via e-mail ou fax.  

 
 
 



Disposições Gerais  
 

Descumprimento do Instrumento Coletivo  
 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA - DESCUMPRIMENTO DA CO NVENÇÃO 
COLETIVA DE TRABALHO  
As empresas que descumprirem qualquer uma das cláusulas estabelecidas na presente 
Convenção Coletiva de Trabalho pagarão multa de 01 (um) salário normativo especificado na 
Cláusula Quarta alínea “d” por infração quando infrator primário; e a multa de 02 (dois) salários 
normativos especificados na Cláusula Quarta alínea “d” por infração quando infrator 
reincidente. 
  
Parágrafo Único:  O valor pecuniário correspondente será rateado em 50% (cinqüenta por 
cento) mutuamente destinados às entidades sindicais convenentes, para exclusivo uso de 
trabalhos em benefício dos representados.  
 

Outras Disposições  
 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA - DA FORÇA LEGIFERANTE   
A presente Convenção Coletiva de Trabalho tem força de lei entre os convenentes conforme 
art. 7º, XXXVI, e art. 8º, VI, da Constituição da República, e art. 611, da Consolidação das Leis 
do Trabalho, restando estrita observância todo o empregador e empregadora, bem como, todo 
trabalhador e trabalhadora, e seu descumprimento sujeitará o infrator ou infratora as cabíveis 
sanções cíveis, penais e administrativas.  
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA - REVISÃO DA CONVENÇÃO C OLETIVA DE 
TRABALHO  
A presente Convenção Coletiva de Trabalho poderá ser revista a qualquer tempo, com a 
iniciativa de qualquer uma das partes convenentes ou ambas em comum acordo, para 
adequar a mesma às condições novas e imprevistas que venham ocorrer. 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA - AÇÃO DE CUMPRIMENTO  
O Sindicato Laboral poderá adentrar com Ação de Cumprimento para execução das Cláusulas 
estabelecidas na presente Convenção Coletiva de Trabalho. 
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