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TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021/2021 
 

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: SC000663/2021
DATA DE REGISTRO NO MTE: 08/04/2021
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR011114/2021
NÚMERO DO PROCESSO: 10263.101168/2021-37
DATA DO PROTOCOLO: 08/04/2021
 
 
 
NÚMERO DO PROCESSO DA CONVENÇÃO COLETIVA PRINCIPAL: 10263.102265/2020-66
DATA DE REGISTRO DA CONVENÇÃO COLETIVA PRINCIPAL: 16/07/2020

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.
SINDICATO DOS TRAB NAS INDUSTR DA CONST E DO MOBILIARIO, CNPJ n. 83.312.231/0001-68,
neste ato representado(a) por seu ;
 
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 ;
 
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 23
de fevereiro de 2021 a 31 de dezembro 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
empregados nas empresas representadas pelo SINDUSCON Oeste, com abrangência territorial em
Águas de Chapecó/SC, Caxambu do Sul/SC, Chapecó/SC, Coronel Freitas/SC, Palmitos/SC,
Quilombo/SC e São Carlos/SC. 

 
JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS 

COMPENSAÇÃO DE JORNADA 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA COMPENSAÇÃO ESPECIAL DE JORNADA 
 

A partir de 23 de fevereiro de 2021, o empregador poderá adotar a compensação de jornada, cuja carga
horária será compensada até o término de vigência deste Termo Aditivo, exclusivamente aos dias úteis
em que as atividades econômicas representadas pelo SINDUSCON Oeste forem suspensas por ato da
autoridade municipal, estadual ou federal, nos termos desta cláusula.

 

§1º. As compensações de trabalho poderão ser realizadas diariamente, após a jornada normal, observada
a limitação de (10) horas diárias. Também poderão ser compensadas no máximo até 03 (três) sábados por
mês, preferencialmente pelo período matutino.

 

§2º. Ficam vedadas as compensações de trabalho nos domingos e nos feriados de 02 de abril – Sexta-
Feira Santa; 01 de maio – Dia do Trabalho; 03 de junho - Corpus Christi; 12 de outubro – Dia de Nossa
Senhora Aparecida; 02 de novembro – Dia Finados e 25 de dezembro – Natal.
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§3º. Por força deste Termo Aditivo Convencional e em razão da pandemia de Coronavirus, a empresa
fica dispensada de realizar acordos individuais ou colher assentimento expresso de seus empregados.

 

§4º. Caso o trabalhador não compense as horas não trabalhadas - aludidas, o empregador poderá
descontar de seus salários, com incidência das repercussões legais e convencionais. A não compensação
de trabalho decorrente de faltas justificadas nos termos da lei e da Convenção Coletiva de Trabalho de
registro nº. SC001164/2020, não autoriza os descontos salariais.

 

§5º. Se ocorrer demissão antes da compensação, parcial ou total, as horas não trabalhadas não serão
objeto de desconto.

 

§6º. Não se aplica o inteiro teor deste Termo Aditivo aos trabalhadores cujas funções poderão ser
exercidas em home-office (teletrabalho). 

 

§7º. As horas não trabalhadas não poderão ser objeto de desconto/dedução/compensação nas férias, nos
termos do artigo 130, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

 

§8º. Para a validade jurídica do estabelecido nesta cláusula, o empregador deverá enviar ao SITICOM
Chapecó, dentro do mês do início da compensação de horas pelos trabalhadores, um relatório contendo
nome, CPF e data de admissão dos trabalhadores integrantes da compensação.

 
TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO 

 
CLÁUSULA QUARTA - DOS TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO 
 

A partir de 05 de março de 2021, desde que sobrevenha nova suspensão das atividades econômicas
representadas pelo SINDUSCON Oeste por ato da autoridade municipal, estadual ou federal, poderá o
empregador adotar turnos de 06 (seis) horas de jornada, assim, alterando temporariamente os contratos
de emprego por força do presente Termo Aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho.

 

§1º. A adoção dos turnos ininterruptos de revezamento tem como objetivo, a continuidade da atividade
econômica com divisão de 50% (cinquenta por cento) da capacidade de mão de obra em cada local de
trabalho.

 

§2º. Não haverá redução salarial em decorrência da redução da jornada para ser fixada em 06 (seis)
horas.

 

§3º. A diferença de horas resultante da redução de jornada para 06 (seis) horas, poderá ser objeto de
compensação, nos parâmetros estabelecidos pela cláusula 2ª deste Termo Aditivo.
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§4º. Em razão da adoção dos turnos ininterruptos de revezamento, o empregador poderá alterar o início e
o término da jornada de cada contrato de emprego, e conforme cada local de trabalho.

 

§5º. Por força deste Termo Aditivo Convencional e em razão da pandemia de Coronavirus, o empregador
fica dispensado de realizar alterações contratuais individuais ou colher assentimento expresso de seus
empregados. A comunicação de adoção do turno de 06 (seis) horas dar-se-á:

a) No mínimo com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência ao efetivo início do turno;

b) De forma eletrônica ao trabalhador, devendo o empregador obter a comprovação de
recebimento/entrega eletrônica.

 

§6º. Para a validade jurídica do estabelecido nesta cláusula, o empregador deverá enviar ao SITICOM
Chapecó, dentro do mesmo mês do início da realização do trabalho em turno de 06 (seis) horas, um
relatório contendo nome, CPF e data de admissão dos trabalhadores que integrarão os turnos, respeitado
o tratamento sigiloso e confidencial dos dados, na forma da Lei nº. 13.709/2018.

 
 

FÉRIAS E LICENÇAS 
DURAÇÃO E CONCESSÃO DE FÉRIAS 

 
CLÁUSULA QUINTA - DAS FÉRIAS 
 

A partir de 05 de março de 2021, desde que sobrevenha nova suspensão das atividades econômicas
representadas pelo SINDUSCON Oeste por ato da autoridade municipal, estadual ou federal, o
empregador poderá conceder férias vencidas, na forma do artigo 134 da CLT.

 

§1º. Por força deste Termo Aditivo Convencional e em razão da pandemia de Coronavirus, o aviso de
férias ao trabalhador poderá ser efetuado:

a) No mínimo com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência ao efetivo início da fruição das férias;

b) De forma eletrônica ao trabalhador, devendo o empregador obter a comprovação de
recebimento/entrega eletrônica.

 

§2º. O pagamento das férias e do terço constitucional de férias será realizado até o quinto dia útil do mês
subsequente àquele do último dia das férias fruídas.

 

§3º. Para a validade jurídica do estabelecido nesta cláusula, o empregador deverá enviar ao SITICOM
Chapecó, no mesmo dia do aviso de férias aos trabalhadores, um relatório contendo nome, CPF e data de
admissão dos trabalhadores que gozarão destas férias, respeitado o tratamento sigiloso e confidencial dos
dados, na forma da Lei nº. 13.709/2018.

 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO 

 
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA, DOS EFEITOS E DA APLICAÇÃO 
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Este Termo Aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho de registro nº. SC001164/2020, produz efeitos
legais, jurídicos e judiciais imediatamente à assinatura das entidades sindicais, na data abaixo firmada,
independentemente de registro em órgão ministerial, iniciando vigência em 23 de fevereiro de 2021 e
findando em 31 de dezembro de 2021.

 

§1º.   Este Termo Aditivo substitui por completo aqueles firmados respectivamente em 23 de fevereiro
de 2021 de nº. MR009314/2021 e firmado em 25 de fevereiro de 2021 de nº. MR009779/2021. Assim,
este Termo Aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho vigente de registro sob nº. SC001164/2020 torna-
se o único instrumento coletivo das categorias que decorre das suspensões de atividade ocorridas a partir
de Fevereiro/2021.

 

§2º.   Este Termo Aditivo se aplica a toda a base territorial comum entre SITICOM Chapecó e
SINDUSCON Oeste.

 
OUTRAS DISPOSIÇÕES 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Ambas as entidades sindicais se comprometem a manter diálogo aberto e direto acerca das atuais ou
supervenientes normas legais relacionadas à pandemia do Coronavírus e relações de trabalho, inclusive,
comprometendo-se a promover, sempre que necessário, reuniões de negociação coletiva de trabalho
sobre o tema.

 

§1º. Reafirma-se a aplicação, vigência e vigor da Cláusula 27ª, §3º da Convenção Coletiva de Trabalho
vigente de registro nº. SC001164/2020, que trata da validade de qualquer sistema de compensação de
horário de trabalho somente mediante estabelecimento de Acordo Coletivo de Trabalho.

 

§2º. A suspensão ou interrupção de contrato de emprego/trabalho, concessão de férias, estabelecimento
de banco de horas ou compensação de horas, somente serão plenamente válidas no plano jurídico
trabalhista, se forem firmadas mediante Norma Coletiva de Trabalho firmada com a participação do
SITICOM Chapecó e/ou SINDUSCON Oeste, ainda que sobrevenha superveniente norma legal de
qualquer espécie tratando sobre estas matérias trabalhistas, nos termos da convenção coletiva vigente.

 
 

 
 

IZELDA TERESINHA ORO 
PRESIDENTE 

SINDICATO DOS TRAB NAS INDUSTR DA CONST E DO MOBILIARIO 
 
 
 

PABLO DAVI 
PRESIDENTE 

SIND.DA IND.DA CONST.E DE ART.DE CONC.ARM.DO OESTE S/C. 
 

 
ANEXOS
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ANEXO I - ASSEMBLEIA GERAL
 

Anexo (PDF)

 
    A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério da Economia na
Internet, no endereço http://www.mte.gov.br. 

http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR011114_20212021_03_04T11_44_14.pdf

