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SINDICATO DOS TRAB NAS INDUSTR DA CONST E DO MOBILIARIO, CNPJ n. 83.312.231/0001-68, 
neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). IZELDA TERESINHA ORO; 
  
E  
 
SIND.DA IND.DA CONST.E DE ART.DE CONC.ARM.DO OESTE S/C., CNPJ n. 78.495.348/0001-94, neste 
ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). LUIS ALBERTO PALUDO; 
  
celebram o presente TERMO ADITIVO DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as 
condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE  
 
As partes fixam a vigência do presente Termo Aditivo de Convenção Coletiva de Trabalho no período de 25 
de março de 2020 a 24 de março de 2021 e a data-base da categoria em 01º de maio.  
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA  
 
O presente Termo Aditivo de Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) todos os 
trabalhadores e trabalhadoras do setor da construção, com abrangência territorial em Chapecó/SC.  

 
Jornada de Trabalho –  Duração, Distribuição, Controle, Faltas  

 
Compensação de Jornada  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - COMPENSAÇÃO DE HORAS  
 
 

Vinculado ao período de quarentena em que há suspensão da atividade econômica 
e da prestação de serviços decorrente do estado de calamidade e emergência 
pública, ou ainda, vinculada à liberação legislativa que autorize a retomada das 
atividades econômicas do setor da construção civil, as empresas poderão adotar o 
regime de compensação de horas. 

  



§1º.    A recomposição de trabalho pela compensação de horas poderá ser realizada 
pelo período de até 12 (doze) meses, com jornada de até 10 (dez) horas, não 
podendo ocorrer por mais de 02 (dois) sábados por mês, respeitado o período mínimo 
de intervalo para repouso e alimentação de 01 (uma ) hora, afastando-se os limites 
dispostos nos artigos 58 e 59 da CLT. 

  

§2º.   Se ocorrer demissão antes da integral compensação, o tempo de suspensão 
(horas sem trabalho) a que alude o caput desta cláusula, não serão objeto de 
desconto. 

  

§3º.   O descumprimento da compensação de horas por parte do empregado, autoriza 
o empregador a descontar as horas não compensadas, unicamente. 

  

§4º. Sobrevindo instrumento legislativo que prorrogue o período de quarentena ou 
que mantenham a suspensão das atividades econômicas da construção civil, 
independentemente do lapso temporal, prorroga-se automaticamente a necessidade 
de compensação de horas. 

  

§5º.   Sobrevindo instrumento legislativo que cesse o período de quarentena ou cesse 
a suspensão das atividades econômicas da construção civil, independentemente do 
lapso cessa-se, retornam-se às atividades empregatícias e encerra-se a 
contabilização de novas horas para fins de compensação. 

 
 

Férias e Licenças  
 

Duração e Concessão de Férias  
 

 
CLÁUSULA QUARTA - DA REVOGAÇÃO DE FÉRIAS  
 
 

Por força desta norma coletiva de trabalho, as empresas poderão revogar as férias, 
individuais ou coletivas, já avisadas aos seus empregados, a fim de adotarem o 
regime de compensação previsto na cláusula 2ª deste instrumento. 

  



§1º. A revogação de Férias terá efeitos imediatos contados da ciência ao empregado, 
por qualquer meio eficaz, escrito ou eletrônico, assim, devendo o empregado 
comparecer normalmente ao serviço, após sobrevir instrumento legislativo que cesse 
o período de quarentena ou a suspensão das atividades da construção civil. 

  

§2º.   O disposto nesta cláusula não se aplica às empresas que já efetuaram qualquer 
pagamento à título de Férias, individuais ou coletivas, devendo permanecer em 
vigência, neste caso, o respectivo período de Férias. 

 
 

Disposições Gerais  
 

Outras Disposições  
 

 
CLÁUSULA QUINTA - DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
 

Todas as disposições ora negociadas neste instrumento coletivo de trabalho, 
prevalecem integralmente sob quaisquer disposições legais atuais e/ou 
supervenientes, inclusive sob Medida Provisória. Os efeitos deste instrumento estão 
vinculados estritamente ao período de quarentena decorrente do estado de 
calamidade pública em razão da pandemia de coronavirus. 

  

§1º.   Condicionado àplena eficácia e validade, toda e qualquer disposição que resulte 
direta ou indiretamente na redução salarial, inclusive advindas de Medida Provisória, 
deverá ser objeto de Negociação Coletiva de Trabalho com a obrigatoriedade da 
participação dos sindicatos, conforme artigo 7º, VI e XXVI e artigo 8º, VI da 
Constituição Federal. 

  

§2º.   Reitera-se a aplicação das disposições da Convenção Coletiva de Trabalho 
vigente, quanto ao condicionamento de validade da adoção de qualquer sistema de 
compensação de horas, inclusive banco de horas, somente mediante Acordo Coletivo 
de Trabalho. 

  

§3º.   Ficam dispensados do cumprimento das disposições de compensação de 
horas, as funções que possam ser exercidas através de home-office (teletrabalho). 



 

 

 

IZELDA TERESINHA ORO  

Presidente  

SINDICATO DOS TRAB NAS INDUSTR DA CONST E DO MOBILIARIO  

 

 

 

LUIS ALBERTO PALUDO  

Presidente  

SIND.DA IND.DA CONST.E DE ART.DE CONC.ARM.DO OESTE S/C.  
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ANEXO I - ATA ASSEMBLEIA  
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    A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério da Economia na 
Internet, no endereço http://www.mte.gov.br.  
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