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Ajudante Comum  

t ittli 
 728,32 

Ajudante Prãtico  763,95 

Almoxarife  1.514,81 

Armador  1.245,96 

Assentadorde Esqadrias 1.241,56 

Azulejista 1.241,56 

Calceteiro  1.241,56 

Caldeireiro  1.652,50 

Carpinteiro  1.245,96 

Chapista  1.284,59 

Eletricista de Alta T.tnsão  (Linha Viva) 1.344,28 

Eletricista de Marblftençäo 1.678,41 

Eletricista Montadór 1.478,95 

Eletricista Predial 1.241,56 

Encanador Industrial 1.652,50 

EncanadorPredial  1.245,96 

Ferramenteiro  1.341,91 

Funhleiro  1.514,81 

Grafiteiro _____________________ 1.377,62 

jp trumentista de Sitema 1.730,50 

TERMO ADITIVO A coNvENcAo 
2012 A 30 DE ABRIL DE 2013!:  
INDUSTRIA DA CONSTRUcAO p 
15.236.656/0001-85, E DO OUTI 
coNsTRuçAo CIVIL MONTAC 

D'AVILA, LAURO DE FREITAS, III  
ENTRE RIOS, ARAçAS, ESPLANA 

)LETIVA DE TRABALHO, COM VIGENCIA DE 01 DE MAIO DE 
JE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO 0 SINDICATO DA 

ESTADO DA BAHIA - SINDUSCON-BA, INSCRITO NO CNPJ 

LADO, SINDICATO DOS EMPREGADOS NA INDUSTRIA DA 
A E MANUTENcAO INDUSTRIAL DE cAMAçARI, DIAS 
TA DE sÃo JOAO, POJUCA, CATU, CARDEAL DA SILVA, 

E ITANAGRA - SINDTICCC-BA, CONSIDERANDO: 

- Os termos previstos na Claustila 60 da Convençao Coletiva de Trabalho para Area 
Industrial (Manutençao e Montagem Industrial) firmada entre as panes, que estabeleceu o 
prazo para vigéncia das clausulas econômicas ate o dia 30 de abnil de 2012, resolvem as 
partes assinarem o presente Termo Aditivo a Convençâo Coletiva de Trabalho, em 
conformidade corn as cláusulas econdicOes abaixo discriminadas: 

CLAUSULA ia - VIGENCIA E DATA BASE 
O presente Temio Aditivo a Cori'ençâo Coletiva de Trabalho -Area Industrial tera vigencia 
ate o dia 30 de abnil de 2013 e rrjqntem a Data Base da categonia em 01 de maio. 

CLAUSULA 2 - PISOS NORMXFIVOS 

Os Pisos Normativos a serem praticados na base territorial do SINDTICCC - AREA 
INDUSTRIAL (MANuTENcAO E MONTAGEM INDUSTRIAL), terâo a partir de 01 de Maio 
de 2012, os seguintes valores: H 



Instrumentista Montador 1.597,75 

Instrumentista Tubista 1.633,62 

Isolador 1.308,31 

Jatista 1.377,62 

Jatista Predial 1.241,56 

Laminador 1.514,81 

Lixador 1.284,59 

Lubrificador 1.483,02 

Magariqueiro 1.377,62 

Ma4ariqueiro Predial 1.241,56 

Marceneiro 1.241,56 

Marteleteiro 1.245,96 

Mecanico de Ma utengao 1.678,41 

Mecanico de Refrjgera4ao 1.633,62 

Mecanico Montaoor 1.597,75 

Mestre de Eletrici ade 1.871,23 

Mestre de Instrumentacao 1.871,23 

Mestre de Montagem 1.871,23 

Mestre de Solda 	'I 1.871,23 

Mestre de Tubula"ao 1.871,23 

Montador 1.317,92 

Montador de Andime 1.377,62 

Montador de Andy'ime Lider 1.474,55 

Montador Regger','; 1.451,87 

Motorists 1.294,07 

Motorista de Caminhao Betoneira 1.344,28 

Nivelador 1.341,91 

Operador de Bate4staca 1.241,56 

Operador de Betotteira 1.245,96 

Operador deCarrVMunck 1.597,76 

Operador de Empilhadeira 1.308,31 

Operador de Guin4ho 1.241,56 

Pedreiro 1.245,96 

Pintor Industrial 1.274,93 

Pintor Letrista 	H 1.398,86 

Plasmista 	H 1.730,50 

Refratarista 	H 1.377,62 

Rejuntador de Azulejos 763,95 

Revestidor 1.284,59 

Serralheiro 1.377,62 

Soldador de ChapaGa 1.377,62 

Soldador RX 1.791,03 

Soldador Tic 2.126,99 

Torneiro Mecanico  1.678,41 

Vigia 832,21 

> i 	 I 



Parãgrafo 11: Os Pisos Normath'os a serem praticados na base territorial do SINDTICCC - 
AREA INDUSTRIAL (MANUTEN(;AO E MONTAGEM INDUSTRIAL), terâo a partir de 01 de 
Agosto de 2012, Os seguintes vlores: 

Ajudante Comurni  731,61 

Ajudante Prático  767,41 

Aimoxarife  1.521,67 

Arrnador  1.251,60 

Assentador de Esuadrias 1.247,17 

Azulejista  1.247,17 

Calceteiro  1.247,17 

Caldeireiro  1.659,98 

Carpinteiro  1.251,60 

Chapista  1.290,40 

Eletricista de Alta Tensão (Linha Viva) 1.350,36 

Eletricista de Marntençäo 1.686,00 

Eletricista Montapr 1.485,64 

Eletricista Predial 1.247,17 

Encanador Industrl  1.659,98 

Encanador Predial  1.251,60 

Ferrament&ro  1.347,98 

Funileiro  1.521,67 

Grafiteiro  1.383,85 

Instrumentista cfeistema 1.738,33 

Instrumentista Mhtador 1.604,98 

Instrumentista TuIiista 1.641,01 

Isolador  1.314,23 

Jatista  1.383,85 

Jatista Predial  1.247,17 

Laminador  1.521,67 

Lixador  1.290,40 

Lubrificador  1.489,73 

Maçariqueiro  1.383,85 

Maçariqueiro PredaI 1.247,17 

Marceneiro  1.247,17 

Marteieteiro  1.251,60 

Mecânico de Man&ftençâo 1.686,00 

Mecânico de Refrieraço 1.641,01 

Mecânico Montadfr 1.604,98 

Mestre de EIetricicde 1.879,70 

Mestre de rnstrumntaçao 1.879,70 

Mestre de Montagrn 1.879,70 

Mestre de Solda  1.879 

a 



Mestre de TubuIção 1.879,70 

Montador 	H 1.323,89 

Montador de Ancjpime 1.383,85 

Montador de Andaime Lider 1.481,22 

Montador Regge( 1.458,44 

Motoñsta 1.299,93 

Motorista de Canilnhao Betoneira 1.350,36 

Nivelador 	H 1.347,98 

Operador de Batë4Estaca 1.247,17 

Operador de Betoheira 1.251,60 

Operador de carrd Munck 1.604,99 

Operador de Emphadeira 1.314,23 

Operador de Guirlçho 1.247,17 

Pedreiro I 	 1.251,60 

Pintor Industrial 1.280,70 

PintorLetrista 1.405,19 

Plasmista 1.738,33 

Refratarista 1.383,85 

Rejuntador de AzuIejos 767,41 

Revestidor 1.290,40 

Serralheiro 1.383,85 

Soldadorde Chapària 1.383,85 

SoldadorRX 	H 1.799,13 

SoldadorTiG 	H 2.136,62 

Torneiro Mecânic& 1.686,00 

Vigia  835,98 

Parágrafo 2° - As diferenças sa3hais e seus reflexos relativos ao reajuste previsto nesta /9 
cláusula, referente ao mes de rAioI2012 deverão ser pagas junta a foiha de pagamento  
relativa ao més de juiho de 2012.H 

CLAUSULA 3 - REC0MPOSIc) 
Os empregados que prestam s 
saiários nãa estejam enquádrad 
terao, a partir de 01 de Maio 
percentual de 10,5% (dez virgu 
maiode2oll. 

SALARIAL PARA OS DEMAIS EMPREGADOS 
iças nos municipias abrangidas par esta CCT, e cujas 
nos pisas normativos constantes neste Aditivo a CCT, 

e 2012, as seus saiários reajustadas, aplicando-se a 
cinco por cento), sabre as salarios vigentes em 01 de 

Paragrafo 1°  - Fica ainda estabelecido, que para Os salarias que não estejam enquadrados 
nos pisas narmativos constantes neste Aditiva a CCT, seré aplicada urn reajuste de 0,5% 

11 
(zero vIrgula cinco por cento), bbre os salárias vigentes em 01 de maia de 2011, a parti 
de 01 de Agosto de 2012, perfazØndo urn reajuste total de 11,0%, considerando a reajuste 
previsto no caput desta cláusUla. 

Paragrafo 2°  - Fica estabelecido 
todas as antecipacoes concedida 
de prarnaçOes, negaciacOes colE 
judicial, nâa havendo nenhuma hi 

ue as Ernpresas aqui representadas paderaa campensar 
no periodo, a excecaa de aurnentas salariais decarrentes 
tag 
tes' 



Paragrafo 30 - As diferencas slariais e seus reflexos relativos ao reajuste previsto nests 
clausula, referente ao més de irtaioI2012 deverão ser pagas junto a foiha de pagamento 
retativa ao més de julho de 2012 

CLAUSULA 43  CESTA BASICA 
Seri concedida urna cesta basica aos trabaihadores abrangidos nos itens "a" a 'c" do 
Faragrafo 11, desta cláusuia, dèsde que no mês anterior ao da concessâo do beneficlo, 
tenham percebido salários igualt ou inferiores a dez salarios minimos vigentes. E que o 
trabalhador seja plenarnente asIduo,  entendendo-se como tat Os empregados que não 
tiverem faltas injustificadas no referido periodo, bern como a inocorréncia de qualquer atraso 
no inicio da jornada ate o limite d 75 minutos. 

Parágrafo 11 -A cesta básica sera devida sornente para Os trabaihadores: 
A) Que Atendam as condiçôs estabelecidas no caput; ou 
B) Das empreiteiras que prestarn serviços as concessionârias de Energia Eletrica, 

Saneamento Básico, Telecomunicaçoes e obras pUblicas e que atendam as 
condiçoes estabelecidas no caput; 

Parâgrafo 2°-A cesta bãsica mensal prevista nesta clausula, a partir de maio de 2012, tera 
o valor de R$ 250,00 (duzentoS e cinquenta reals) e devera ser concedida atraves de 
cartão alimentaçao, ate o quinto dia Util do més subsequente. 

Parágrafo 30  - 0 fornecirnento da cesta basica ao acidentado e ao trabalhador ern gozo de 
auxillo doença ficara limitado ao periodo de 60 (sessenta) dias. 

Parágrafo 40 - Durante a rel; 
de trabalho sera considerada 

Paragrafo 5° - A cesta bâsica 
integrarã a contraprestaçâo do ti 

Parágrafo 61  - 0 periodo de gozo 
concessâo da cesta basica. 

Parágrafo 70 - E vedada a cc 
parcialmente, sob pena de se 
trabalhador que infringir esta coni 

CLAUSULA 5a - AUXILIC PARA 
As Empresas ressarcirâo as 
excepcionais de seus Ernpregad 
reais e quarenta e seis centa 
seguintes condiçOes: 

a - 0 Ernpregado que tenha 
docurnentaçao fornecida por 
preferencialmente, ou pela Pre 

b-As despesas a que se n 
Instituição especializada que 
excepcional; 

de emprego, a fraçao igual ou superior a 15 (quinze) dias 
més integral para os efeitos desta cláusula. 

que trata esta clausula näo terã caráter salarial, nem 
para qualquerfim. 

ferias e considerado de plena assiduidade para fins de 

ializaçao, venda ou troca da cesta básica total ou 
uir do programa de concessao desse benefIcio o 

SISTENCIA A FILHO EXCEPCIONAL 
pesas efetuadas corn saUde e educação de filhos 
ate o limite de R$ 299,46 (duzentos e noventa e nove 
;), a partir de rnaio de 2012, por filho, por rnés, nas 

excepcional deverá fazer a comprovaçâo atraves de 
:uiçâo especializada no tratarnento de excepcionais 
;ia Social; 

o caput desta Clausula serâo pagas diretarnente a 
i o atendimento ou serviço educacional ao fllho 



Parãgrafo 1° - Para ter direito 
seguintes condiçOes: 

a) Ter ultrapassado o perioc 
b) Nao estar usufruindo do 

39 da CCT —Area lndustr 

Parégrafo 2° - Flea estabele 
sera considerado corno salário 

Convenio Farrnacia o ernpregado devera satisfazer as 

experiéncia; 
irnento de medicamentos como estabelece a clausula 

que 0 convênio farmácia de que trata esta cláusula nâo 
nenhum efeito. 	 4 

c -0 valor estabelecido no Cap$ desta Clausula será atualizado na mesma proporçâo dos 
reajustamentos a que fizerjus a Qategoria Profissional aqui representada; 

CLAUSULA 6 - ALIMENTA(;AC 
As Empresas abrangidas por est i Convençâo Coletiva de Trabalho concederao alirnentaçao 
subsidiada ou vale refeicao,•para todos as Empregados, cujo teto rnãxirno para desconto, no 
salärio do Empregado, em foIM de pagarnento, não poderá ser superior a 5% (cinco por 
cento) do valor da alimentaçao. 

Parágrafo 1°- Fica estabelecidioj lue, a partir deal de maio de 2012, o valor facial sera de 
R$ 10,52 (dez reals e cinquenta d dois centavos). 

Parégrafo 20 - As Empresas fdrnecerao, sern onus para seus Empregados lotados nos 
canteiro de obras e escritOrios dØs canteiros de obras, o café da rnanhã no inicio da jornada 
de trabalho, composto de 02 (doi: pies de 50 (cinquenta) grarnas, corn queijo e manteiga e 
01 (urn) copo de 200 (duzentos) ml de café corn leite. 

Parágrafo 31  - As Empresas rnanterão instalaçoes adequadas para as refeiçOes dos seus 
Empregados, devendo zelar pelainanutençao da sua limpeza e higiene. 

Parágrafo 40 - De Segunda a Sexta-feira, havendo necessidade de trabalho extraordinário, 
com duração superior a duas horas, as Empresas fornecerao lanche gratuito aos seus 
Empregados, na 2  (segunda) hoa de trabalho. 

Parãgrafo 5°- Quando houver necessidade de trabalho aos sãbados, dorningos ou feriados, 
e cuja jornada de trabalho excedi a 05 (cinco) horas, as Empresas concederâo Alirnentaçao 
subsidiada na forma do Caput deSa Cláusula, devendo ser servido no horário habitual. 

Paragrafo 60  - Fica estabelecidoue 0 valor relativo ao fornecirnento da alirnentaçâo de que 
trata esta clãusula, nâo serã inthrporado 20 salario para nenhurn efeito, mesrno que 0 
fornecimento seja gratuito. 

Parágrafo 7° - As empresas quepossuem empregados alojados serão obrigadas a fornecer 
0 jantar gratuito. 

CLAUSULA P - TRABALHO DE DEFICIENTE 
As ernpresas contratarâo pessoas corn deflciencia de acordo corn o disposto na Lei 8.213/91 
e no Decreto Regularnentar n. 5.29612004. 	 4 

H 

CLAUSULA 8 - CONVENIO FAF MACIA 
As ernpresas firrnarâo convenio farrnacia, para que seus ernpregados possarn adquirir 
rnedicamentos. 0 limite de cornpra sera de R$ 100,00 (cern reals), sendo estas despesas 
descontadas integralrnente dos. empregados que utilizarem o convénio, em folha de 
pagarnento ou na rescisão contratual. 



CLAUSLJLA r - TAXAS ASSIS1tENCIAIS DOS EMPREGADOS 
As Empresas descontarao a Ørtir do mOs de junho de 2012, a titulo de contribuiçao 
assistencial, 2% (dois por cento) do salário base de todos os seus Empregados já 
reajustados, sindicalizados ou nab, de acordo corn ata da Assernbleia Geral da Categoria. 

Paragrafo 10 - Fica facultado ao Empregado o direito de se opor ao desconto aludido no 
Caput desta Clausula, desde que seja forrnulado por escrito e de forma individual ate 20 
(vinte) dias apOs a assinaturajdesta Convençao Coletiva de Trabaiho, sern nenhuma 
interferéncia ou participaçâo das Empresas nesta situaçâo. Aos Ernpregados admitidos apos 
findo o periodo estabelecido para manifestar a oposicão ao desconto, fica assegurado o 
prazo de 20 (vinte) dias após a süa adrnissão na Empresa para opor-se ao desconto de que 
trata esta Cláusula, mediante apresentaQao da CTPS; 

Parâgrafo 2° - Fica estabelecido que Os valores referentes aos descontos efetuados nos 
temios desta Clãusula, deverão ser recoihidos pelas Empresas, na forma do Paragrafo 
Quarto abaixo, ate o décirno dia itil contado a partir da efetivaçao do desconto, sob pena de 
pagamento de mutta de 2% (doiS. por cento), juros de mora de 1% (urn por cento) ao rnês e 
correçao rnonetAria corn base na;TR ou indexador que o substitua no caso de sua extinçâo. 
A rnulta e os juros deverâo ser calculados sobre o debito corrigido. 

Paragrafo 3° - Fica acordadodesde ja que as contribuiçoes a serem recolhidas ao 
SINDTICCC/BA, a qualquer tItu!b, deverao ser efetuadas atraves da rede bancãria cujo 
estabelecirnento seré indicado pelo Sindicato dos Ernpregados que deverá fornecer as 
Empresas, ate o dia 19 (dezenov) de cada rnês, guias para o recoihirnento dos descontos 
de que trata esta Cläusula. Nas gias devern constar o norne do Sindicato dos Ernpregados, 
e seu CNJF e endereço, bern coo 0 nome do Banco e no da conta corrente na qua] devern 
ser creditados e a relaçao nominal dos ernpregados corn os respectivos valores de 
contribuição. As ernpresas que n*o receberern a guia de recolhirnento deverâo solicitar ao 
Sindicato Profissional. 

CLAUSULA 10 - CONTRIBuIç) 
Conforrne deliberaçâo tornada n 
da Construçao do Estado da Bah 
todas as Empresas atuantes na 
técnicos, recolherão para este 
ASSISTENCIAL DAS EMPRESA 
nas negociacOes coletivas (art. 8' 
da categoria econOmica. 

ASSISTENCIAL DAS EMPRESAS 
ssernbleia Geral Extraordiriaria do Sindicato da IndUstria 
- SINDUSCON/BA, realizada ern 07 de outubro de 2011, 

ndUstria da Construcao associadas ou não e escritOrios 
idicato urna contribuiçao denominada "CONTRIBUIçAO 
', para corn a finalidade de rernunerar serviços prestados 
incisos II, Ill a IV da CFI88) ern beneficios das Empresas 

Parágrafo 10 - 0 SINDUSC0tI/BA  fornecera as Empresas o boleto bancário para 
pagarnento, nos estabelecirnentoè bancarios, da contribuiçao aqui aludida. Entretanto, as 
Empresas que no receberern o referido boleto pelo correio, deverao solicitã-lo na sede do 
SINDUSCON/BA, sito a Rua Midas Gerais, 436, Pituba - Salvador/BA, CEP 41830-020. 
Telefone: (71) 3616-6000, Fax: (71) 3616-6001. 

Paragrafo 21  - Os valores a 
seguintes: 

a) 0 prazo para pagarnento 
b) 0 valor estabelecido para 

(setecentos e vinte reais); 
c) Para as Empresas associ 

serã concedido urn des 
contribuiçao; 

para o recolhirnento da referida contribuiçao serâo os 

dia sera ate 31/07/2012; 
Contribuiçâo Assistencial das ernpresas e de R$ 720,00 

que efetuarem o pagarnento ate a data estabelecida, 
de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da 



d) Para as pequenas Empresas e escritOrios t(?cnicos que efetuarem o pagarnento ate a 
data estabelecida, sera àoncedido urn desconto de 35% (trinta e cinco par cento) 
sobre o valor da cofltribuição. Sendo necessário a comprovação do seu 
enquadrarnento previsto !e5te item, junto a tesouraria do SINDUSCON/BA; 

e) Para as Empresas não aSociadas o valor estabelecido e de R$ 72000 (setecentos e 
vinte reals) para pagarnerito ate a data estabelecida. 

Parágrafo 30 - Após o dia 31107/2012. a recolhirnento da contribuiçâo assisténcia das 
Empresas estabelecida nesta assembleia será considerado em atraso, devendo ser aplicada 
a rnuita de 2% (dois por cento) He juros de mora de 1% (urn por cento) ao rnês, alérn da 
atualizaçao monetária do seu valor corn base na variaçâo do INPC. A rnulta e Os juros 
deveräo ser calculados sobre o débito corrigido. 

Parágrafo 40 - As ernpresas teräo urn prazo de 30 (trinta) dias a contar da assinatura desta 
Convençao Coletiva de TrabalhoJpara se opor ao pagamento da Contribuiçao prevista nesta 
cláusula. 

CLAUSULA I V - MANuTENcA0 DAS CLAUSULAS PREVISTAS NA CCI —2011/2012 
Fica estabelecido que as dernais cläusulas da Convençâo Coletiva de Trabalho - Area 
Industrial (Manutencao e Montagern Industrial) - 2011/2013, que não foram objeto de 
rnodificaçao no presente instrurnéto, serão rnantidas em todos as seus terrnos. 

Para firrnar e dar fe a este insti 	assina a seguir o SINDUSCON-BA e o SINTICESB, 
através de seus representantes 

Salvador-Ba, 17 de julho de 201 2i 

SINDUSCON-BA 
	

SINDIICCC-BA 

Carios Alb 
Presidente 

Joâo Batis't 
Gerente de 

Juridico 

Matos Vieira Lima 

Peleteiro 


