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NUDPROISRTE-BA 
46204.007635/2012-94 

AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO 

REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CONvENcAO COLETIVA DE 
TRABALHO 

No DA SOLICITAçAO: MR046564/2012 

FETRACOM BA FED TRAB IND CONST E DA MAD NO EST DA BAHIA, CNPJ n. 41.968.488/0001-

22, localizado (a) a Avenida Sete de Setembro - ate 1163- [ado impar, 71, Ed. Executivio sala 613/614, 
Dois de Julbo, Salvador/BA, CEP 40.060-000, representado(a), neste ato, por seu Presidente, Sr(a). 
JOSE NIVALTO SOUZA LIMA, CPF n. 247.402.095-00, conforme deliberação da (s) Assembleia (s) da 
Categoria, realizada (s) em 06/08/2012 no municipio de Guanambi/BA, em 06/08/2012 no municipio de 
Canavieiras/BA, em 04/08/2012 no municipio de Jequié/BA, em 04/08/2012 no municipio de 
Juazeiro/BA, em 07/08/2012 no municipio de Serrinha/BA, em 04/08/2012 no municipio de IpiaQ/BA; 

SIND DOS TRAB NA IND DA CONST E DA MADEIRA NO EST DA BA, CNPJ n. 15.245.178/0001-70, 
localizado (a) a Rua Visconde de Ourô Preto, 18, predio São José, Barroquinha, Salvador/BA, CEP 
40.024-110, representado(a), neste ato, por seu Presidente, Sr(a). JOSE RIBEIRO LIMA, CPF n. 
194.652.205-82, conforme deliberação da (s) Assembléia (s) da Categoria, realizada (s) em 04/08/2012 
no municipio de Salvador/BA, em 06/08/2012 no municipio de Paulo Afonso/BA, em 08/08/2012 no 
municipio de Senhor do Bonfim/BA, em 07/08/2012 no municipio de Itapetinga/BA, em 04/08/2012 no 
municipio de Irece/BA, em 08/08/2012 no municipio de Itaberaba/BA, em 04/08/2012 no municipio de 
Valença/BA; 

SINDICATO DOS TRABALHADORES EMPREGADOS NAS INDUSTRIAS DA CONSTRUCAO CIVIL, 
MOBILIARIO, MADEREIRA E ASSEMELHADOS DO OESTE DA BAHIA, CNPJ n. 13.904.750/0001-
30, localizado (a) a Rua José Bonifácio - ate 903/904, 322, Centro, Barreiras/BA, CEP 47.800-090, 
representado(a), neste ato, por seu Presidente, Sr(a). EDNILSON SOUSA SILVA, CPF n. 440.476.225-
91, conforme deliberaçao da (s) Assembleia (s) da Categoria, realizada (s) em 04/08/2012 no 
municipio de Barreiras/BA, em 06/08/2012 no municipio de Born Jesus da Lapa/BA; 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO CIVIL E DA MADEIRA DE 
VITORIA DA CONQUISTA - BAHIA, CNPJ n. 05.899.306/0001-45, localizado (a) a Rua Salgado Filho, 
128, 10  andar, Sala 103, Centro, VitOria da Conquista/BA, CEP 45.000-180, representado(a), neste ato, 
por seu Presidente, Sr(a). GILSON PEREIRA DOS SANTOS, CPF n. 913.736.115-53, conforme 
deliberação da (s) Assembléia (s) da Categoria, realizada (s) em 04/08/2012 no municipio de Vitôria da 
Conquista/BA; 

SIND DOS TRAB NAS IND DE CONST CIVIL DE FEIRA DE SANTAN, CNPJ n. 13.905.302/0001-50, 
localizado (a) a Rua Petronilio Pinto - de 271 ao fim - lado impar, 353, Casa, BaraUnas, Feira de 
Santana/, CEP 44.026-230, representado(a), neste ato, por seu Presidente, Sr(a). PEDRO AQUILINO 
NASCIMENTO, CPF n. 194.950.565-00, conforme deliberaçao da (s) Assembléia (s) da Categoria, 
realizada (s) em 04/08/2012 no municipio de Feira de Santana/BA; 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DA CONTRUCAO CIVIL E DO MOBILIARIO 
DE SANTO ANTONIO DE JESUS - SINTRACOMSAJ, CNPJ n. 14.678.437/0001-93, localizado (a) 
Avenida Luis Viana, 78, casa, Centro, Santo Antonio de Jesus/BA, CEP 44.571-019, representado(a), 
neste ato, por seu Vice-Presidente, Sr(a). JOSE MARIO DE JESUS, CPF n. 063.325.285-91, conforme 
deliberaçâo da (s) Assembléia (s) da Categoria, realizada (s) em 04/08/2012 no municipio de Santo 
Antonio de Jesus/BA; 

SIND DOS TRAB NA IND DA CONST CIVIL DA CID DE S AMARO, CNPJ n. 15.892.961/0001-25, 
localizado (a) a Avenida Ruy Barbosa, 00, Centro, Santo Amaro/BA, CEP 44.200-000, representado(a), 
neste ato, por seu Presidente, Sr(a). MANOEL JESUS DOS SANTOS, CPF n. 176.321.615-20, 
conforme deliberaçäo da (s) Assembléia (s) da Cat 	, realizada (s) em 04/08/2012 no muni 'pio de 
Santo Amaro/BA; 	 ,9 S 1V 
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SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO DO ESTADO DA BAHIA, CNPJ n. 15.236.65610001-
85, localizado (a) a Rua Minas Gerais, 436, casa, Pituba, Salvador/BA, CEP 41.830-020, representado 
(a), neste ato, por seu Presidente, Sr(a). CARLOS ALBERTO MATOS VIEIRA LIMA, CPF n. 
017.926.015-49, conforms deliberaçao da (s) Assembleia (s) da Categoria, realizada (s) em 06/08/2012 
no municiplo de Salvador/BA; 

nos termos do disposto na Consolidação das Leis do Trabalho e na Instrução Normativa n° ii, de 
2009, da Secretaria de RelaçOes do Trabalho, reconhecem como válido e requerem o REGISTRO DA 
CONVENQAO COLETIVA DE TRABALHO transmitida ao Ministerlo do Trabalho e Emprego, por meio 
do sistema MEDIADOR, sob o nómero MR046564/2012, na data de 09/08/2012, as 13:25:52. 

9 de agosto de 2012. 

FETRACOM BA FEDLXRAB  IND 	ST E DA MAD NO EST DA BAHIA 

E RIBEIRO LIMA 
V 	Presidente 

SIND DOS TRAB NA IND DA CQNST E DA MADEIRA NO EST DA BA 

,CNIL1SON SOUSA SILVA 
Presidente 

SINDICATO DOS TRABALHADORES EMPREGADOS NAS INDUSTRIAS DA CONSTRUCAO CIVIL, 
MOBILIARIO, MADEREIRA E ASSEMELHADOS DO OESTE DA BAHIA 

Li ERADOSSANTOS 
Presidente 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO CIVIL E DA MADEIRA 
DE VITORIA DA CONQUISTA - BAHIA 

(M0 AQIJILINO NA 
Presidente 

SIND DOS TRAB NAS IND DE CONST CIVIL DE FEIRA DE SANTAN 

	

SINDICATO DOS(1g2(BALI 
	

USTRIAS DA CONTRUCAO CIVIL E DO 

	

MOBILIARIO DE 
	

DE JESUS - SINTRACOMSAJ 
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S SANTOS 
Presidente 

SIND DOS TRAB NA IND DA CONST CIVIL DA CID DES AMARO 

CARLOS ALBERTO ATOS VIEIRA LIMA 
Presidente 

SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO DO ESTADO DA BAHIA 
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687,91 
Ajudante (Servente) Prático 724,47 727,67 
Armador 1.171,09 1.176,25 
Caldeireiro 1.450,33 1.456,73 
Carpinteiro 1.171,09 1.176,25 
Eletricista de Manutenção 1.538,50 1.545,29 
Eletricista Montador 1.328,57 1.334,43 
Encanador Industrial 1.450,33 1.456,73 
Ferramenteiro 1.214,40 1.219,75 
Funileiro 1.398,55 1.404,72 - 
Grafiteiro 1.283,53 1.289,19 
Instrumentista de Sistema 1.585,24 1.592,23 
Instrumentista Montador 1.377,77 1.383,84 
lnstrumeskJubista I 	1.450,33]_ 1456 73 

AREA DE MANUTENQAO INDUSTRIAL 

coNvENçAo COLETIVA DE TRABALHO QUE ENTIRE SI FIRMAM 0 SINDICATO DA 
INDLJSTRIA DA coNsTRuçAo DO ESTADO DA BAHIA - SINDUSCON-BA E DO OUTRO 
LADO OS SINDICATOS LABORAIS, SINTRACOM-BA, SINTRACOM-VC, SINTRACOMSAJ, 
SITRACOMSUDOESTE, SINDIOESTE, SINDRIC, STICCMFS, SINTRACOMA, STICC 
CANAVIEIRAS, SINTRACCISA E STICC JUAZEIRO, MEDIANTE AS CLAUSULAS E 
c0NDIçOES SEGUINTES: 

CLAUS(JLA 1  - ABRANGENCIA 
Este Convençäo Coletiva de Trabaiho abrange Os Empregados que atuam na Area de Manutençao 
Industrial na lndUstria da Construçao e da Madeira e Manutençào, das empresas que prestam serviços 
de construção as Concessionârias dos Serviços de Saneamento Bãsico, além daquelas que prestam 
serviços de instalaçoes elétricas na construçào, todas na base territorial dos Sindicatos Convenentes, 
na forma do Paragrafo seguinte: 

Paragrafo Unico: As clâusulas aqui acordadas abrangem, além da Capital, os Municipios do interior do 
Estado da Bahia representados pelos Sindicatos Convenentes, conforme relaçao anexa a presente 
Convençao Coletiva de Trabalho e que dela fará parte para todos os efeitos legais. 

CLAUSULA r - VIGENCIA 
A presents convençâo de trabaiho teré vigéncia no periodo de 01 de maio de 2012 a 30 de abril de 
2013. 

SALARIOS. REAJUSTES E PAGAMENTOS 

CLAUSULA 3 - P1505 NORMATIVOS 

Os Pisos Normativos a serem praticados na Regiao Metropolitana de Salvador pelas Empresas aqui 	7 
representadas, a partir de 01 de Maio de 2012 e 01 de Agosto de 2012, terâo Os seguintes valores: 



Isolador 1.256,59 1.262,13 
Jatista 1.283,53 1.289,19 
Laminador 1.398,55 1.404,72 
Lixador 1.188,90 1.194,15 
Maçariqueiro 1.283,53 1.289,19 
Mecânico de Manutenço 1.538,50 1.545,29 
Mecânico de Refrigeração 1.450,33 1.456,73 
Mecânico Montador 1.377,77 1.383,84 
Montador de Andaime 1.214,40 1.219,75 
Montador de Estrutura 1.283,53 1.289,19 
Montador Rigger 1.398,55 1.404,72 
Pedreiro 1.171,09 1.176,25 
Pintor 1.188,90 1.194,15 
Pintor Letrista 1.293,23 1.298,94 
Plamista 1.585,24 1.592,23 
Refratarista 1.283,53 1.289,19 
Revestidor 1.188,90 1.194,15 
Serralheiro 1.283,53 1.289,19 
Soldador de Chaparia 1.283,53 1.289,19 
Soldador de Raio X 1.558,67 1.565,54 
Soldadorlig 1.801,23 1.809,17 
Torneiro Mecânico 1.538,50 1.545,29 

Parãgrafo 10 - Para as funçôes previstas na tabela de Pisos Normativos desta Clausula exige-se, a 
experiência minima de 06 (seis meses) no exercIcio ca profissao, comprovado por anotação na Carteira 
Profissional, ou de certificado fornecido pelo SENAI, Orgãos credenciados, e/ou entrevista técnica e 
aplicação de teste, exceto Para o exercIcio ca funçao de Ajudante (Servente) Comum. 

Paragrafo 20 - São considerados Ajudantes (Serventes) Praticos, Os Empregados que auxiliam 
diretamente os Operários Qualificados, desde que executern estas tarefas durante mais de seis meses 
na mesma Empresa, ou que tenharn comprovação na carteira profissional ou que sejam aprovados em 
teste práticos aplicados pale empresa. 

Parágrafo 30 - São considerados. Ajudantes (Serventes) Comuns Os Empregados que nãO tern 
nenhuma qualificaçao profissional e que trabalhem nos serviços de apoio aos Serventes Práticos e 
Operarios Qualificados. 

Parâgrafo 40 - 0 Piso Normativo minimo da categoria para Area de Manutençao Industrial é o Piso 
praticado pare o Ajudante (Servente) Comum na base territorial dos Sindicatos Convenentes. 

Parâgrafo 50 
- No intuito de equiparar os pisos normativos ca categoria com os pisos praticados pel&- 

SITICCAN/BA, além do reajuste negociado entre as partes pare Os anos de 2013 e 2014, serão 
aplicados Os percentuais abaixo discriminados: 

p 
MIN IN F 1111111 pti Rfl~ ffl-~ 	NMI 

Ajudante (Servente) Comum 

IN"IT; Nil 	MIN 

3,13% 
Ajudante (Servente) Prático 2,69% 
Armador 3,34% 
Caldeireiro 9,05% 
Carpinteiro 3,34% 
Eletricista de Manutenço 5,88% 
Eletricista Montador 7,89% 
Encanador Industrial 



Ferramenteiro 7,16% 
Funileiro 5,16% 
Grafiteiro 4,23% 

Instrumentista Montador 11,88% 

Instrumentista Tubista 9,05% 

Isolador 2,04% 
Jatista 4,23% 
Laminador 5,16% 

Lixador 4,91% 
Maçariqueiro 4,23% 
Mecânico de Manutenção 5,88% 
Mecânico de Refrigeraç5o 9,05% 

Mecânico Montador 11,88% 

Montador de Andaime 7,16% 
Montador de Estrutura 4,23% 
Montador Rigger 5,16% 
Pedreiro 3,34% 
Pintor 4,91% 

Pintor Letrista 5,02% 
Refratarista 4,23% 
Revestidor 4,91% 
Serralheiro 4,23% 
Soldador de Chaparia 4,23% 
Soldador de Raio X 7,27% 
Soldadorlig 13,63% 
Torneiro Mecânico 5,88% 

CLALJSULA 4 - ADIANTAMENTO E PAGAMENTO DE SALARIO 
As empresas aqui representadas coricederao adiantamento quinzenal a seus empregados, em valor 
näo inferior a 40% (quarenta por cento) do salârio base do empregado. Aquelas qua efetuarem o 
pagamento dos salarios ate o quinto dia Util do mês subsequente, deverâo pagar o adiantamento 
quinzenal ate o dia 20 (vinte) de cads mOs. As empresas qua já pagam 0 salário ate o dia 30 (trinta) de 
cada més deverão pager o adiantamento quinzenal ate o dia 15 (quinze) do mesmo mês. 

Parágrafo 10 -As Empresas poderao praticar 0 sistenia de adiantamento ou pagamento semanal. 

rcA 

Paragrafo 20  - As Empresas fornecerão contracheque ou envelope de pagamento ou recibo de salário 
aos seus Empregados, onde devem constar todos os itens de remuneraçâo e descontos efetuados, 
discriminadamente, com identificaçâo da Empresa, do Empregado, incluido o valor a ser depositado no 
FGTS; 

Parãgrafo 30 - As Empresas iniciarão o pagamento dos salários de seus Empregados dentro do 
expediente normal do trabaiho, nâo devendo ultrapassar de 01 (uma) hora após o encerramento d 
mesmo. 	

'A Paragrafo 40  - Quando o die de pagamento recair em sãbados, domingos e feriados, as empresas 
anteciparao pare o primeiro dia Util anterior. 

Parégrafo 50 - As diferencas salariais oriundas ca aplicaçào do reajuste acordado nesta CCI, relativas 
a maio, junho e juiho de 2012, deverao ser pages juntamente com a foiha de pagamento de 
competéncia agostol201 2. 



CLAUSULA 5 - REcoMposIcAo SALARIAL PARA OS DEMAIS EMPREGADOS 
Os Empregados que prestam serviços nos Municipios abrangidos par esta Convençãa, e cujos salários 
não estejarn enquadradas nos pisosnarmativos canstantes desta CCI, terãa, a partir de 01 de Maio de 
2012, os seus salãrias reajustados, aplicando-se a percentual de 2,89% (dais virgula aitenta e nove par 
cento), a titulo de recarnposicão pela mudança da data base (janeiro para mala), mais a percentual de 
10,50% (dez e meio par cento), tatalizando urn reajuste de 13,39% (treze virgula trinta e nave par cento) 
sobre os salários vigentes em 01 de janeiro de 2011, podendo ser utilizada a seguinte fárrnula para a 
correção desses salárias: 

Salária de Maio/2012 = SaI.Janeiro/1 1 x 1,1339 

Parãgrafo 10  - Os Empregadas que prestarn serviços tics Municipios abrangidas par esta Canvenção, e 
cujas salàrias nâa estejani enquadradas nos pisos normativas constantes desta CCT, terâo, a partir de 
01 de Agosto de 2012, mais 0,5% (meio p01 cento), totalizanda um reajuste total de 13,89% (treze 
virgula aitenta e nave par cento), aplicada sabre as salárias vigentes em 01 de janeiro de 2011 padendo 
ser utilizada a seguinte formula para :a correçào desses salários: 

Salário de Agosto/2012 = Sal.Janeira/1 I x 1, 1389 

Parégrafo unico - Fica estabelecido. que as Empresas aqui representadas poderão campensar todas as 
antecipaçOes cancedidas no periodo, a exceçãa de aumentas salariais decorrentes de prornoçOes, 
negaciaçOes coletivas e equiparaçOes salariais determinadas par sentença judicial. 

GRATIFICACOES. ADICIONAIS, AUXILIOS E OUTROS 

CLAUSULA 6 - HORAS EXTRAS 
As Empresas remunerarâo as horas extras de seus Empregadas da forma seguinte: 

a- De 2a  a 60  feira com adicional de 50% (cinquenta par cento) sabre o valor da hora normal; 
b- Na casa de necessidade de trabalha extraardinário aas sábadas, as horas neles trabalhadas serãa 

remuneradas corn a adicional de 70% (setenta par cento) sobre o valor da hora normal; 
c- As horas extraordinárias realizadas nos dias de darningas e feriadas serâa remuneradas carn a 

adicional de 110% (cento e dez por cento) sabre a valor da hora normal, sem prejuiza do repausa 
remunerado. 

Parágrafo 1°-A partir de l°de novembro de 2012, a remunerarâo das horas extras passarn a ser da 
seguinte forma: 

a - De 2a  a 6a  feira, as duas primeiras horas extras, cam adicional de 50% (cinquenta por cento) sabre o 
valor da hora normal; 

b - De 2a  a 6a  feira, as horas extras que excederem as duas primeiras, corn adicional de 80% (aitenta 
par cento) sabre a valor da hora normal; 

a - Na casa de necessidade de trabalha extraordinaria aos sábados, as horas neles trabalhadas 
remuneradas cam a adicional de 80% (aitenta par cento) sabre o valor da hora normal; 

d - As horas extraordinárias nos domingos e feriados serão remuneradas cam o adicional de 
(cento e cinqUenta par cento) sabre a valor da hora normal, sem prejuizo do repousa remunerada. 

Parãgrafo 20  - As horas extras serâa assinaladas no cartão de panto habitual. 

Paragrafo 30  - As horas-extras incidrão no pagarnento do DSR. Para a cálculo do valor desta incic 
será cansiderado a valor correspondente a 20% (dezoita par cento) da valor recebido pelo empre 
titula de horas-extras no respectiva més. 

m nas horas extras. ernplo: 

pbsina4e 



Valor da hora normal = R$ 2,0 
Valor da hora extras corn 50% = 2,00 x 1,50 = R$ 3,00 
Valor da hors extras corn periculosidade = 3,00 x 1,30 = R$ 3,90 

CLAUSULA P - REMUNERAcAO DE HORA NORMAL NOTURNA 
A rernuneração do trabalho realizado no horário cornpreendido entre 22:00 horas de um dia e 05:00 
horas do dia irnediatamente posterior terá urn acréscimo de 40% (quarenta por cento) sobre o valor da 
hora normal diurna. 

Paragrafo 10  - No percentual acirna jé está incluido 0 acréscirno previsto no artigo 73 da C.L.T., bem 
corno a equivaléncia da hora de 52 minutos e 30 segundos igual a 60:00 minutos conforrne previsto no 
Parãgrafo 10  do rnesmo artigo; 

Parégrafo 20  - Pam calcular o valor do adicional noturno, deverá ser utilizado a seguinte formula: 
VAN= (VHN X 0,40) X N, onde: 
VAN = Valor do Adicional N;oturno 
VHN = Valor da Hora Normal 

N = NUmero de Horas Noturnas Trabalhadas. 
0 valor encontrado deverá ser adicidnado na rernuneração mensal do Empregado. 

CLAUSULA r - INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE 
Fica estabelecido que 0 pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade sera devido nos 
casos em que laudo pericial emitido ou estabelecido por profissionais ou entidades devidarnente 
credenciados pelo Ministério do Trabalho, cornprovar que 0 trabalho esté sendo realizado ern local 
insalubre ou periculoso, nos termos da Legislacao vigente. 

Parãgrafo 10 - As horas trabalhadas pelos eletricistas em rede de alta tensão energizada, serão 
rernuneradas com o adicional de 30%, a titulo de Adicional de Periculosidade. 

Parégrafo 20  - As empresas que celebrarem contratos de prestaçao de serviços em locals insalubres 
corn as concessionãrias de Agua, Sanearnento e Esgoto, continuarâo pagando 0 adicional de 
insalubridade adimplido pela ernpresa sucedida, salvo se urn novo laudo técnico comprovar as extinçöes 
das situaçOes nocivas que deterrnináram 0 pagamento do referido adicional. 

CLAUSULA 9 - PREMIO APOSENTADORIA 
As Ernpresas aqui representadas concederâo aos seus Empregados, uma (mica vez, urn prOrnio por 
ocasiâo da aposentadoria do Empregado, equivalents a 01 (urn) salário base que 0 rnesrno percebia na 
época, nas seguintes hipOteses e condiçoes: 

a - 0 prêmio será devido aos Empregados que, ao adquirirem a condiçao de aposentével, estejam 
trabalhando ha mais de trés anos continuos ou cinco anos descontInuos na rnesma Ernpresa. 

b - Para receber o referido prêrnio, o Empregado deverá fazer uma solicitaçâo a Empresa, por escrito, 
ate 60 (sessenta) dias antes de sua:aposentadoria, corn a devida cornprovação do tempo de serviço cld 
que trata a alinea "a desta Cláusula. 	 / 

CLAUSULA 1 O - ALIMENTAcAO. 
As Empresas que atuarn na base territorial do SINDUSCON/BA e do SINTRACOM/BA - Manutencão 
Industrial concederão alrnoço subsidiado ou vale refeiçao, pars todos Os Empregados, cujo teto méximo 
para desconto, no salário do Empregado, em folha de pagamento, não poderá ser superior a 5% (cinco 
por cento) do valor do almoço. 

Paràgrafo 1- Fica estabelecido que a partir de 01 de julho de 2012, o valor fac I do vale refeiçao será 
de R$ 10,83 (dez reais e oitenta e trés ntavos) cads um. 

na5d, 
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Parãgrafo 20  - As Empresas fornecerão, sern Onus para seus Empregados lotados nos canteiro de 
obras, inclusive canteiros centrals de Empresas que prestam serviços as concessionárias de Energia 
Elétrica e Sanearnento Bésico, escritórios dos canteiros de obras e frentes de trabalho de serviços de 
manutenção, a café da rnanhã antes do inicio da jornada normal de trabalho, cornposto de 03 (tres) 
pães de 50 (cinquenta) gramas corn margarine ou manteiga e 01 (urn) copo de 300 (trezentos) ml de 
café corn late. 

Paragrafo 30  - As Empresas manterão instalaçOes adequadas para as refeicoes dos seus Empregados, 
devendo zelar pela manutençao da sin limpeza e higiene. 

Parãgrafo 40 - De Segunda a Sexta-feira, havendo necessidade de trabalho extraordinário, corn 
duraçao superior a duas horas, as Empresas fornecerâo lanche gratuito igual ao café da manhã 
conforrne discrirninado no § 02. Excepcionalrnente quando a jornada extraordinâria de trabalho exceder 
a cinco horas seré servido o jantar, ao invés do lanche. 

Parágrafo 50  - Quando houver necessidade de trabalho aos sábados, domingos ou feriados, e cuja 
jornada de trabalho exceder a 05 (cinco) horas, as Empresas concederão almoço subsidiada na forma 
do Caput desta Cláusula, devendo ser servido no horérlo habitual. 

Paragrafo 60  - As Empresas que executarern serviços de turno a noite,fornecerào jantar aos seus 
empregados, subsidiados conforrne caput, que deverá ser servido na metade da jornada. 

Parégrafo 7°— As empresas servirãô almoço a seus empregados utilizando bandejOes ou pratos, desde 
que haja a concornitáncia dos seguintes requisitos: 
a) que a contingente de trabalhadores seja superior a 50 (cinquenta) empregados no canteiro; 
b) que haja concentração de trabalhadores que permitarn este tipo de serviço. 

CLAUSULA 1?- CESTA BASICA 
As empresas fornecerao mensalrnerte, uma cesta basica a seus empregados que trabalharn na base 
territorial abrangida por esta convençäo coletiva de trabalho para area de Manutenção Industrial, 
observando-se as condiçoes estabelecidas nos parégrafos seguintes desta cláusula: 

Parãgrafo 10 - Para as empresas que praticavarn valores de cesta básica de ate R$ 90,00 (noventa 
reals), o valor da cesta bésica, retroativo a 0 de maio de 2012, é de R$ 143,33 (cento e quarenta e trés 
reais e trinta e trés centavos) por rnês e sera concedida ern cartâo ou ticket alirnentação, sendo 
entregue ate o dia do pagarnento. 

Parãgrafo 20  - Para as empresas 
deverão aplicar urn reajuste de 5E 
valores ate entâo praticados, Iimita 
reels) por rnês. 0 valor reajustado 
sera concedida em cartão ou ticket 

que praticavam valores superiores a R$ 90,00 (noventa reals), 
26% (cinquenta e nove virgula vinte e seis por cento) sobre Os 

o valor da cesta reajustado a R$ 250,00 (duzentos e cinquenta 
contrado será devido de forma retroativa a 01 de rnaio de 2012 e 
rnentação, sendo entregue ate o dia do pagamento. 

Paràgrafo 30  - 0 valor da Cesta Bésica será equiparado ao previsto na CCI - Area Industrial do 
SITICCAN, em ate 3 (trés) anos, da seguinte forma: 

a) 1/3 da diferença a partir de maio/2012, conforrne previsto nos paragrafos 10  e 20  
cláusula. 
b) 1/2 da diferenga remanescente a partir de rnaio/2013; 
c) Em rnaio/2014 sera feita a equiparação, conforme previsto no caput deste parágrafo. 

Paragrafo 41  - Fare jus a cesta bésica o ernpregado enquadrado na situaçao prevista no Ca 
parégrafos desta cláusula, desde que: 

- o seu salarlo, no rnés anterior ao da concessão do beneficlo, não seja superior a qt 
correspondente a 10 (dez) salãrios minirnos vigentes; 

II - seja plenamente assIduo, entendendo-se corno tal a inocorrência de qualquer falta ao serviço 
durante a rnès, ressalvadas apenas:,tencias por motivo de acidente do trabalho e doença, sendo 

,-.- 	 - 
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estas lirnitadas a 02 (dois) atestadosmédicos rnês e aquelas previstas no art. 473 da CLI, devidamente 
comprovadas por documentos hábeié, bern corno nâo ocorra qualquer atraso no inicio da jornada alérn 
do lirnite cumulativo de 75 (setenta ecinco) minutos. 

III —0 encarninhamento medico quedetermina o nUrnero de sessöes de fisioterapias, serã considerado 
como urn ünico evento, ou seja, p grupo de sessôes deterrninado neste encaminhamento sera 
considerado como urn Unico atestadØ medico para atender o previsto no caput deste parãgrafo. Desde 
qua devidarnente comprovado. 

Parágrafo 50  - 0 fornecirnento da cesta bésica ao empregado em gozo de auxilio doenca, auxilio 
acidente e licença rnaternidade ficrá lirnitado ao periodo de 60 (sessenta) dias, sendo garantida a 
concessão no periodo de ferias. 

Parãgrafo 60  - No prirneiro més clei trabalho, 0 empregado somente farã jus a cesta bàsica se a sua 
adrnissâo tiver ocorrido ate o dia 15 (auinze). 

Paragrafo 70  - A cesta básica preVista nesta clâusula não devera ser fornecida "in natura", ficando 
vedada a sua substituigão por pagar4ento  ern peccinia. 

Paragrafo 80  - A cesta bâsica de Oe trata esta cláusula não terá caráter salarial, nern integraré a 
remuneração do empregado para qulquer fim. 

Parãgrafo 90  - E vedada a comerciàlizaçâo, venda, troca ou empréstimo do cartão ou ticket fornecido a 
titulo de cesta básica total ou parcilrnente sob pena de se excluir do prograrna de concessâo desse 
beneficio o empregado qua infringir esta condiçao. 

Parágrafo 100  - As diferenças oriundas do reajuste da cesta bésica relatives aos meses de maio, junho 
e julho de 2012,deverâo ser pagas juntarnente corn a foiha de pagamento da cornpetência agosto/2012. 

CLAUSULA ir - TRANSPORTE 
As empresas aqui representadas, qpando executando obras fora do perirnetro urbano para onde nao 
tenha linha regular de transporte coiptivo, fornecerao transporte aos seus ernpregados devendo utilizar 
ônibus ou outros veiculos fechados onde os ernpregados possarn viajar sentados em bancos, ficando 
expressamente proibido o transport a em carrocerias de carninhOes, caçarnbas, e sirnilares, rnesrno 
quando tais carrocerias forern de algjm rnodo fechadas. 	 4 

Parágrafo 10  - Fica estabelecido qqie o valor relativo ao fornecirnento do transporte de que trata esta 
Clausula não seré incorporado ao sa!ário  para nenhurn efeito, nao tendo este beneficio natureza salarial. 

Parágrafo 20  - As Ernpresas ficarn pbrigadas a fornecer vale transporte a seus ernpregados, sem onus 
para os mesrnos, quando nâo forhecerern transporte prôprio ou subcontratado de terceiros, corn 
atendirnento exciusivo. 

Parágrafo 30  - A partir de 01 do novembro do 2012, quando as empresas fornecerem transportes 
prOprios ou subcontratados de terceios, poderão descontar urn valor simbOlico de, no méxirno, R$ 1,0  C O/" 
(um real) por mês, dos salários dé seus ernpregados, rnantendo-se as condiçOes rnais favoraveis,>( 
porventura existentes. 

CLAUSULA Ir - SEGURO EM GRLLJPO DE ACIDENTE DE TRABALHO 
, 	As Empresas aqui representadas cblocarão, a disposiçâo dos seus Ernpregados, apOlice de Seguro 

com cobertura para rnorte e invalldez permanente, por motivo de acidente de trabaiho, inclusive 
acidente de trajeto, nas seguintes cohdiçoes: 

a - A cobertura para os 	os aqflr9ytos não poderá ser inferior ao equivalente a 10 (dez) vezes o 
salário base do Ernprega4 TTTh 



b - Nas Empresas que colocarem 0 5eguroa disposiçao dos seus Empregados, fica estabelecido que 0 
Empregado aderirá automaticamente a apOlice no ato da sua admissão, assim como aqueles que 
atualmente estâo no exercicio de sus funçOes; 

c - As Empresas que não optarerp em colocar o referido Piano de Seguro a disposiçâo de seus 
Empregados, arcarão corn as indeni±açOes no valor estabelecido na alinea "a" desta Cláusula, em caso 
de morte ou invalidez permanents, dvidamente comprovada, por motivo de acidente de trabalho; 

d - As Empresas poderao descontad na folha de pagamento, a parficipaçào do Empregado, a qual não 
poderá ultrapassar de 40% (quarentà por cento) do custo normal do prèmio do seguro. 

CLAUSULA 14 - AUXIUO FUNERAL 
As Empresas aqui representadas cblocarao, a disposiçâo dos seus Empregados, apOlice de Seguro 
corn cobertura de servicos relativos ao Auxilio Funeral para morte de seu empregado, nas seguintes 
condiçoes: 

Parágrafo 10  0 valor da cobertura lbrevista no caput desta cláusula sera de no minimo 2,5 (dois virgula 
cinco) Pisos Saiariais do Operário QiaIificado a época do falecirnento; 

Paragrafo 2°  - As empresas que no contratarem o referido Seguro reembolsarão ao dependente do 
Empregado falecido as despesas corn funeral, desde que comprovadas, lirnitadas ao valor previsto no 
parágrafo anterior. Tal pagamento poder6 ser feito por iniciativa da Empresa ou por solicitaçâo do 
beneficiário. 

Paragrafo 30  - 0 dependente a que se refere o parágrafo anterior será 0 mesrno que receberá os 
beneficios da Previdéncia Social. Nb caso de não haver dependente registrado, o auxilio deverO ser 
pago ao sucessor do Empregado falicido, na forma da Lei Civil. 

Paragrafo 4°  - A participação do empregado ja estã contemplada pelo desconto previsto na alInea "d" 
da cláusula 14. 

CLAUSULA 15 - AUXILIO PARA ASSISTENCIA A FILHO EXCEPCIONAL 
As Empresas ressarcirão as despess efetuadas corn saUde e educaçao de filhos excepcionais de seus 
Empregados, a partir de 01 de julhp de 2012, ate o lirnite de R$ 288,22 (duzentos e oitenta e oito 
reals e vinte e dois centavos), por filho, por rnês, nas seguintes condiçOes: 

a - 0 Empregado que tenha filho 	:ional deverá fazer a comprovaçao através de documentaçao 
fornecida por lnstituiçâo especis 	no tratamento de excepcionais, preferencialmente, ou pela 
Previdencia Social; 

b - As despesas a que se refer 	o caput desta Clãusula serão pagas diretamente a lnstituição 
especializada que prestou o atend 

	
to ou serviço educacional ao filho excepcional; 

c - 0 valor estabelecido no Ca 
	

desta Cláusula sera atualizado na mesma proporção dos 
reajustamentos a que fizerjus a C 

	
Dna Profissional aqui representada; 

d - 0 SINDUSCON/BA e o SIN 
	

I/BA elaborarão e colocarào a disposiçao das Empreths, 
quando solicitados, listagern das I 

	
instituiçoes especializadas ern atendirnento e tratamento de 

excepcionais. 

CLAUSULA 16 - AUXILIO CR1 
As Empresas cumprirào as de 
sendo, entretanto, facultada a 
setembro de 1986 do Ministério 

constantes dos parégrafos 10  e 20  do artigo 389 da CLT, 	\r 
reembolso creche previsto na Portania n°  3.296 de 03 de U 
ou a adocao de serviço conveniado. 	 C) 
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TEMPO DE SERVIO AVISO PREVIO 
(DIAS) 

Ate 02 aros incompletos 30 
2 ands completos 33 
3 ancs completos 36 
4 ans cornpletos 39 
5 ans cornpletos 42 
6 an$ completos 45 
7 ans completos 48 
8 ans completos 51 
9 anp completos 54 

10 anos completos 57 
11 ans completos 60 
12 ans completos 63 
13 an9s completos 66 
14 an$ completos 69 
15 anfs completos 72 
16 anOs completos 75 
17 anØs completos 78 
18 ans completos 81 
19 ans completos 84 
20 anc$ completos 87 
21 qn6s completos 90 

I 

CLAUSULA Ir - CONVENIO FARMACIA 
As empresas firmarâo o Convenio F*rmacia  para o empregado qua tenha mais de 90 (noventa) dias de 
relação de emprego corn a empres. 0 limite de compra será estabelecido pela ernpresa junto a rede 
conveniada. Estas despesas seräq descontadas integralrnente em folha de pagarnento, daqueles 
ernpregados qua utilizarem o conveno. 

Parágrafo 10 - Recomenda-se clud os descontos das despesas aludidas no caput sejam efetuados 
parceladarnente salvo, em caso 	rescisão contratual, quando as despesas serão descontadas 
integralmente. 

Paragrafo 20  - Fica estabelecido 
incorporado ao salário para nenhum 

Parãgrafo 30  - Os remédios receitE 
frente de trabaiho, serão fornecidos 

Parágrafo 40  - No caso de acidE 
sua auséncia por medico que e 
periodo de ate 90 (noventa) dias. 

0 ConvOnio Farrnácia de qua trata esta Clausula não sera 

pelo medico ca Empresa e existentes no canteiro de obras ou 
empregados sem onus para estes. 

do trabaiho os remédios receitados por medico da empress, ou na 
acompanhando o acidentado, serào pagos pelas empresas, pelo 

CLAUS(JLA 18 - AVISO PREVIO 
0 aviso prévio para Os trabaihadorO aqui representados será indenizado quando de seu desligarnento 
sem justa causa pelo empregador e tieveré obedecer a tabela abaixo: 



CLAUSULA iga - TRABALHO DE DEFICIENTE FISICO 
As empresas contratarao pessoas thm deficiência de acordo corn o disposto na Lei 8.213/91 e no 
Decreto Regulamentar n. 5.296/20041 

CLAUSULA 2O - RESCISAO E HONIOLOGAçAO DE CONTRATO DE TRABALHO 
As hornologaçOes des rescisOes contratuais dos Ernpregados corn 12 (doze) rneses ou mais de vInculo 
empregatIcio, serão realizadas, na sEde do Sindicato Profissional ou na Superintendéncia Regional do 
Trabalho e Emprego, observados Os requisitos legais, devendo 0 Empregado ser notificado pale 
Ernpresa, na data de sua dispense, do dia, horário e local previstos pars a referida hornologação. 

Paragrafo 1° - Nos casos de homogaçôes de rescisOes em nUrnero superior a 15 (guinze) demissoes 
por dia na mesrna Empress, e quando solicitado por escrito pela mesrna corn antecedéncia minima de 
04 (quatro) dias, o Sindicatos Convenentes se obrigam a colocar no canteiro de obra urn preposto 
devidarnente credenciado pare efetuar as homologaçOes, desde quando o canteiro de obras esteja 
situado a urna distancia superior al 100 (cern) quilornetros de Salvador. Nao enviando preposto, os 
Sindicatos Convenentes declinam automaticamente da preferencia referida no Caput desta Clausula. 

Parágrafo 20  - Os direitos ou parcelas decorrentes da rescisão do contrato de trabalho deverao ser 
pagos nos seguintes prazos: 

a - ate o primeiro dia Util imediato ao término do contrato; 

b - ate o décimo dia, contado da notificaçao da dernissão, quando da ausência do aviso prévio, 
indenização do mesrno ou dispense do seu curnprirnento. 

Paragrafo 30  - Na hipOtese de divergéncia nas parcelas rescisOrias as homologaçOes deverâo ser 
efetuadas corn as devidas ressalvs, ficando certo que as homologaçOes nestes casos, refere-se 
sornente as parcelas consideradas côrretas. 

Parágrafo 40  - 0 reajuste determinido pale politica salarial, no curso do aviso prévio, beneficiara o 
Empregado, ainda qua 0 mesmo ténha recebido antecipadarnente a indenização correspondente ao 
periodo do aviso, 0 qual integra 0 seiji tempo de serviço pare todos os efeitos legais. 

Parãgrafo 50  - As Empresas no ato da homologacao da rescisão do contrato de trabalho deverâo 
apresentar: 

Termo de Rescisao do Contrto de Trabalho, em 05 (cinco) vies; 

r0i 

• Carteira de Trabalho e Previdéncia Social do empregado com as anotaçães devidamente 
atualizadas: aumento, feriasjcontribuiçao sindical, promoção e baixa; 

• Registro do empregado hornologante, em livro ou fichas ou copies dos dados obrigatários do 
registro quando informatizadàs, nos termos da Portaria 3.624/91; 

• Aviso previo (se tiver sido dato) ou pedido de demissâo, se for o caso; 
• Côpia do Acordo ou Convenào Coletiva de Trabalho ou Sentenca Normative se houver; 
• As guias de recolhimentos do FGTS qua nâo constem no extrato analitico; 
• Comunicaçào de dispense CD), pare fins de habilitaçao do Seguro-Desemprego, quando se 

tratar de dispense sern jusia cause; 
• Requerimento de Seguro-Desemprego, na hipotese mencionada no item anterior; 
• Carta de preposto ou procurçao da Empresa; 
• 0 pagamento das verbas re$cisórias: em moeda corrente ou cheque adrninistrativo ou mediante 

cornprovaçâo em depOsito bancârio de pagarnento ou ordem bancária de credito, desde qua 
estabelecimento bancàrio eseja situado na mesma cidade do local de trabalho. Tratando-se tie 
empregado analfabeto, o pajmento somente poderé ser feito em dinheiro; 

• Atestado de SaUde Ocupadonal (ASO) conforme NR-7 da Portaria n°  3.214/78, contando os 
elementos determinados polo item 7.4.43 cIa Portaria n° 08, de 08/05/96, da Secretaria de 
Segurança e SaUde no Trabalho, 

• A chave da conectividade pare saque do FGTS no ato da hornologaçâo; 
• 0 formulário de ReIaMAS  Salários de Contribuição pare o INSS dos Ultirnos 36 (trinta e seis) 

meses (SBJ.3rCZEfl> 	 AZ) 
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o formulãrio corn a discriminação das parcelas dos salérios de contribuiçao pars o INSS dos 
Ultimos 36 (trinta e seis) meSs (SB 15); 
Os 06 (seis) Ultirnos contra cheques do empregado hornologante; 
o PPP (Perfil Profissiogrfico Previdenciário), devidarnente carirnbado e assinado pelo 
responsável legal da ernpresa. 

Parégrafo 60  - A Empress que dispenser 0 Empregado sern justa cause, no periodo de trinta dias que 
anteceder a data base de sue categØria profissional deverã pagar-Ihe, a titulo de indenização adicional, 
previsto no artigo 90  da Lei 6.7081 ' de 30/10/79, rnantida pela Lei no 7.238, de 29/10/84, o valor 
correspondente a urn salário base mensal. 

Parégrafo 70  - A hornologação corn cheque administrativo ou visado so será feita pale MANHA das 
8h00 as 12h00. 

Parágrafo 8°  - Seré homologado por dia e por obra 15 trabalhadores. Nos casos de homologaçoes de 
rescisOes em nUrnero superior a 15 (puinze) demissôes por dia da mesma Empresa, estas deverâo 
solicitar por escrito corn antecedencia minima de 05 (cinco) dias. 

CLAUSULA 2?- APRENDIZADO F RECICLAGEM PROFISSIONAL 
As Empresas envidarão esforços no sentido de estabelecer a celebraçâo de convénio entre 0 
SINDUSCON/BA e o SENAI pare a criação de urna Escola de Forrnaçâo Profissional da Construçao 
Civil, Montagern e Manutençao lndu$trial once serão matriculados jovens aprendizes, trabalhadores (a) 
e reciclado os profissionais do segrnènto. 

Parégrafo Unico - A titulo de estfmulo a qualificaçao profissional dos Ernpregados que integram a 
categoria do Sindicato Profissional aui convenente e elevação dos niveis de qualidade e produtividade 
do setor as Ernpresas concederao apOs o termino de urn estâgio prético de 03 (trés) rneses no canteiro 
de obras, urn acréscirno de 3% (trespor cento) do salário base a todos os Empregados que concluirern, 
corn aproveitarnento, o curso de formag5o ou reciclagern profissional do SENAI e outros Orgâos 
técnicos legalrnente habilitados paa cursos de reciclagern profissional, Prograrnas de Treinarnento 
Operacional ern Canteiro de Obras e Cursos de Aperfeiçoamento de Mestre de Obras. 

CLAUSULA 22 a - CONTRATO DE EXPERIENCIA 
0 Contrato de ExperiOncia represénta urna alternative pare a experirnentaçao reciproca entre o 
empregado e o seu empregador, e deve obedecer ao lirnite méxirno no parégrafo Unico do artigo 445 da 
CLT, considerando-se, ainda, o sequhte: 

a) Fica expressarnente vedada a utilização do Contrato de Experiencia como meio rnassivo de 
contrataçao de ernpregados Por prazo deterrninado; 

b) Sornente sera permitida a clebração de urn Onico contrato de experiência do trabaihador corn a 
rnesrna empresa; 

c) No rnesrno canteiro de obras o empregado não poderé ser subrnetido a nova experiéncia pars a 
rnesma funçao; proibiçâo esta estendida aos subernpreiteiros que prestam serviços no rnesrno 
canteiro de obras pare o conkatante principal.. 

r 

	

	

d) Nao sera perrnitida a contrataçâo, a titulo de experiência, do empregado que já prestou serviçaI 
pare outra ernpresa dentro Jo rnesmo canteiro de obras, se a contratação for pare a rnesrna 
funçao. 

e) No caso de inobservéncia S quanto acirna estabelecido, alérn de ser devido o pagarnento de 
uma multa no valor correspodente a cinco vezes o salario base do trabalhador prejudicado, ern 

\ 	 favor deste, a contrataçâo sera considerada por prazo indeterminado. 
f) Fica de logo estabelecido qüe não so a incidéncia da rnulta, corno a prOpria descaracterizaçao 

do contrato ficarn condiciortdas a apresentação pelo sindicato de urna notificaçao e a não 
soluçáo do problema dentro do prazo de 15 dias, obviarnente pare Os casos em que 
efetivarnente caracterizada a infraçao. 

Paragrafo Unico: A partir de 01 Oe novembro de 2012, o prazo méxirno previsto no caput desta 
lâusula passe a ser de 30 dia 	ernpresas que ja praticarn o referido prazo d erão rnantè-lo. 
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ESTABILIDADE 

CLAUSULA 23a - FERRAMENTAS 
As Empresas serão obrigadas a forScer ferramentas de trabaiho em boas condicOes de uso a todos Os 
seus operários, bern como manter lugar adequado pars a guarda das ferramentas sob a 
responsabilidade e devolução do Empregado. 

Parágrafo Unico - 0 fornecimento de ferramentas aos seus operários para o trabaiho, seré rnediante 
recibo de entrega, devolvendo-Ihes ci recibo quando da devoluçâo das mesmas pelos operérios. 

CLAUSULA 24a - TRANSFERENCIA DO EMPREGADO 
Ficam facultada as Empresas na forma da legislaçao vigente, efetuar a transferencia de seus 
Empregados entre obras, frente de tabalho e escritórios na mesma base territorial, sern necessidade de 
rescisào contratual. 

Parágrafo ünico - Para se concretizar transferéncias entre bases territoriais diferentes, será necessária 
a concordância do Empregado. 

CLAUSULA 25a - DA IGUALDADE 9E OPORTUNIDADE 
Fica proibida a adoçâo de qualquer prática discrirninatOria para efeito de acesso a relação de emprego, 
ou sua rnanutenção, por motivo de s*xo, origem, raga, cor, estado civil, situacao familiar ou idade. 

Parágrafo Unico - Ficam vedadas as seguintes práticas discrirninatOrias: A exigéncia de teste, exame, 
pericia, laudo atestado, declaraçao au qualquer outro procedirnento relativo a esterilização ou estado de 
gravidez. A adoção de quaisquer medidas de iniciativa do ernpregador, que configurem induçâo Os 
instigarnento a esterilizaçao geneticaL 

CLAUSULA 26a - ESTABILIDADE DA GESTANTE 
As trabalhadoras da categoria farad jus a urna estabilidade no emprego ate 05 (cinco) meses apás 0 
parto. 

Parágrafo 10  - As empresas se cpmprometem a rernanejar as mulheres grávidas para funçOes e 
setores compativeis corn a sua condição, a partir da correspondente recomendaçao médica. 

Parãgrafo 20  - A partir do seu 70  mês de gestação, a trabalhadora da categoria teré sua jornada diana 
dirninuida ern 30 (trinta) minutos, para que possa promover a sua higiene pessoal. Quando houver 
razOes de ordern rnedica documentàlmente comprovadas que justifiquern a necessidade de redução da 
jornada em trinta minutos para as trbalhadoras antes do sétirno mês de gestaçâo, as empresas nao se 
oporão a essa redução. 

CLAUSULA 27a - ABONO DE FALTAS 
As Empresas nâo farão descontos nos salérios dos Ernpregados quando eles deixarem de comparecer 
ao serviço nas seguintes situaçöes: 

a - nas hipOteses previstas em Lei, desde que comprovadas; 

b - ate 04 (quatro) horas 	receber o PIS, quando nao houver convênio pars oeu 
recebimento no local do trab 

c - ate 03 (trés) dias, conse 	los OU alternados, nos casos de adoçâo de crianças corn ate oi 
(urn) anode ida 	vendo 	apresentados os documentos cornprobatonios; 
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d - Pelo tempo necessário a realização de prove do concurso vestibular e do ENEM, desde que 
devidamente comprovado. 

e - Urn dia_para a realizaçao do exame ginecologico preventivo do cancer ou pie-natal, a ser 
realizado semestralmente. 

CLAUSULA 28 - JORNADA DE TRABALHO 
A duraçäo normal do trabaiho sera de 44 horas semanais. Nao haverá trabaiho normal aos sábados. As 
horas serão compensadas de 2a  a  6a  feira pela prorrogação da jornada. Esta Prorrogaçâo nâo deverà 
ultrapassar 01 hora e trinta minutos por dia. 

Parégrafo 10  - Nos Serviços que exijam trabaihos aos sábados, domingos e feriados, serão 
estabelecidas escalas de revezamento de folgas, mediante acordo entre as Empresas e o Sindicato 
Profissional, mantendo-se o princIpio de 44 (quarenta e quatro) horas semanais. 

Paragrafo 20  - As horas trabaihadas a titulo de compensacao não serão consideradas como horas 
extras, pare qualquer fim. 

Parãgrafo 30 - F-laverá toleráncia de ate 60 (sessenta) minutos par més, cumulativos, para a entrada dos 
Empregados nos serviços, desde quando a referido atraso não seja superior a 15 (quinze) minutos no 
mesmo dia, devendo estes atrasos ser compensados dentro do més. 

FERIAS E LICENCAS 

CLAUSALA 29a - REMUNERAcA0 DAS FERIAS 
Para efeito do cálculo da rernuneração de ferias, as Empresas incluirâo as adicionais por trabalho 
extraordinãrio, noturno, insalubre ou perigoso, respeitando a proporcionalidade, inclusive o adicional de 
1/3 conforme estabelecido pelo art. 70  da Constituiçao Federal. 

SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR 

CLAUSULA 30a  - EQUIPAMENTO DE PR0TEcA0 INDIVIDUAL 
As Empresas colocarao a disposiçao de seus Empregados as Equiparnentos de Proteção Individual U i) 
conforrne determina a legislação vigente, sendo obrigatOria a sua utilizaçao, objetivando proteger a fj'\ 
saUde e a integridade fisica do Ernpregado. 
Paragrafo 10 - As Empresas deverâo orientar, através de seminários, cursos e palestras, a todos as 
seus Empregados, sobre as normas de segurança e a forma adequada de utilização dos EPI's; 

Pará9rafo 20  - 0 Empregado que user as EPI's de forma inadequada ou se recusar a utilizá-los, serà 
advertido pela Empresa e o fato será comunicado ao SINTRACOM/BA pare que a mesrno também o 
oriente adequadamente; 

Parágrafo 30 - E obrigatorio a fornecimento gratuito pelo Empregador de duas vestimentas de 
no ato de sua contrataçâa e sua repasiçãa quando danificadas. 

Parãgrafo 40 - Quando da admissão do Empregado, serão dadas instruçOes e orientaçôes preventivas 
no que concerne ao usa correto dos equipamentos de protecao individual, bem coma as demais 
rnedidas de proteçOes individuais e coletivas indispensáveis a proteçâo de sua saUde e integridade 
fisica. 

D 50 - Fica proibido a utilizaçäo da chamada "cadeira de corda" 
de cadeira sj4na (balancim individual) canforme NR— 1& 
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CLAUSULA 31 - CIPA 
As Empresas instalarão as CIPA's em seus canteiros de obras, corn eleiçao kvre dos Representantes 
dos Empregados, na forma da Iegisiação vigente. 

Parágrafo 10  - As eleiçöes pare as CIPA's deverão ser convocadas através de Edital amplamente 
divulgado, e cornunicadas a Entidade Sindical Profissional corn antecedencia de 45 (quarenta e cinco) 
dias da eleiçao, juntamente corn a reIaço dos candidatos inscritos. 

Paragrafo 21  - As CIPA's serão constituidas na forma da Lei vigente, devendo atuar exclusivarnente 
dentro de seus objetivos legais, ou seja, segurança e prevençao de acidente de trabaiho. 

CLAUSULA 3r - ATESTADOS MEDICOS 
As Empresas aceitarão os atestados medicos pare dispense dos serviços por doença corn incapacidade 
de ate 15 (quinze) dies, fornecido ao segurado no âmbito dos serviços da Previdencia Social, por 
medicos do INSS, das Empresas, lnstituiçOes PUblicas e Paraestatais e Sindicato Profissional da 
categoria, que rnantenharn contrato e/ou convênio com a Previdéncia Social, e por odontoiogos nos 
casos especificos e, em idênticas situaçOes. 

Parágrafo 10 - 0 Ernpregado que apresentar atestado medico de acordo corn 0 Caput desta Clausula, 
fara jus ao recebimento do salario correspondente ao(s) respectivo(s) dia(s) na prOxima foiha de 
pagamento. 

RELACOES SINDICAIS - CONTRIBUICOES 

CLAUSULA 33 - uBERAcAO DE DIRIGENTES SINDICAIS 
Os Dirigentes Sindicais serUo liberados pelas Empresas pare ficarern permanentemente a disposi(;âo do 
Sindicato Profissional, na forma da Lei, e nas seguintea condiçOes: 

a) 0 total de dirigentes sindicais liberados nâo podera ser superior a 10 (dez), não podendo 
ser liberado mais de 01 (urn) dirigente por Empresa; 

b) A liberaçao de 10 (dez) dirigentes de que trata a alinea "a" desta Cláusula sera efetuada com 
onus apenas pare as Empresas que contarern com mais de 100 Empregados. Para tanto, os 
Sindicatos Convenentes encarninharao ao SINDUSCON/BA a relação dos 10 (dez) dirigentes 
que deverao ser liberados cam Onus pare as Empresas; 

Parãgrafo Unico - Poderâo ser liberados ate mais 25 (vinte e cinco) Empregados, na proporçâo de 02 
(dois) por Ernpresa, sindicalizados ou nào, pare participarern de Cursos, Assernbléias, Serninarios e 
Congressos, desde que estes eventos nâo impliquern em ausência superior a 05 (cinco) dies continuos 
ou intercalados, por Empregado liberado, durante o periodo de vigência deste instrumento. 

CLAUSALA 34 - C0NTRIBuIcAO ASSISTENCIAL DAS EMPRESAS 
Conforrne deliberaçao tomada na Assembleia Geral Extraordinária do Sindicato da IndUstria da 
Construçao do Estado da Bahia - SINDUSCON/BA, realizada em 07 de outubro de 2011, todas as 
Empresas atuantea na IndUstria da Construçao associadas ou nao e escritOrios técnicos, recolherao 
pare este Sindicato uma contribuiçao denominada "CONTRIBUIcAO ASSISTENCIAL DIØ 
EMPRESAS", pare com a finalidade de remunerar serviços prestados nas negociaçOes coletivas (art. 8 
incisos II, Ill e IV da CF/88) em beneficios das Empresas da categoria econOmica. 

Parágrafo 10  - 0 SINDUSCON/BA fornecerá as Empresas 0 boleto bancário pare pagamento, nos 
estabelecimentos bancarios, da contribuiçao aqui aludida. Entretanto, as Empresas que não receberem 
o referido boleto pelo correio, deverão solicitá-lo na sede do SINDUSCON/BA, sito a Rua Minas Gerais, 

6, Pituba - Salvador/BA, CEP 41830-020. Telefone: (71) 3616-6000, Fax: (71) 3616-6001. 

rãgrafo 20  - Os valores e prazo pare o recoihirnento da referida contribuição serão os seguintes: 	@5 
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a) 0 prazo para pagamento em dia sera ate 30/05/2012; 
b) 0 valor estabelecido pare a Contribuicao Assistencial das empresas é de R$ 720,00 (setecentos 

e vinte reals); 
c) Para as Empresas associadas que efetuarern 0 pagamento ate a data estabelecida, será 

concedido urn desconto de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da contribuiçao; 
d) Para as pequenas Empresas e escritorios técnicos que efetuarern o pagamento ate a data 

estabelecida, será concedido urn desconto de 35% (trinta e cinco por cento) sobre o valor da 
contribuição. Sendo necessário a cornprovaçâo do seu enquadrarnento previsto nests item, 
junto a tesouraria do SINDUSCON/BA; 

e) Para as Empresas näo associadas a valor estabelecido é de R$ 720,00 (setecentos e vinte 
reais) pare pagamento ate a data estabelecida. 

Parágrafo 30  - Apôs o dia 30/05/2012, 0 recolhirnento da contribuiçäo assistência das Empresas 
estabelecida nesta assernbléia sera considerado em atraso, devendo ser aplicada a multa de 2% (dois 
por cento) e juros de more de 1% (urn por cento) ao més, além da atualização rnonetária do seu valor 
corn base na variação do INPC. A multa e as juros deverão ser calculados sobre 0 débito corrigido. 

Parégrafo 40  - As empresas terão urn prazo de 30 (trinta) dias a contar da assinatura desta Convenção 
Coletiva de Trabalho pars se opor ao pagamento da Contribuiçâo prevista nesta cláusula. 

CLAUSULA 35a  - MENSALIDADE SINDICAL 
As Empresas descontarão dos salários dos seus Ernpregados, rnensalrnente, desde que receba 
autorização por escrito, o valor correspandente a 1,5% (urn virgule cinco por cento) do salário base, a 
titulo de rnensalidade sindical. 

Parãgrafo 10 - 0 referido desconto sera efetuado por ocasião do pagamento do salério mensal, ficando 
responsãveis pelo valor do débito, devidarnente corrigido na forma prevista no Paragrafo 20  desta 
Clàusula as Empresas que não o efetivarern. Para o curnprirnento da penalidade estabelecida neste 
Parégrafo, os Sindicatos Convenentes deverâo ter em sua posse comprovante da autorização do 
Ernpregado entregue a Empresa, devidamente protocolada. 

Parégrafo 20  - Fica estabelecido que as valores referentes aos descontos efetuados nos termos desta 
Cláusula, deverão ser recolhidos pelas Empresas, na forma do Paragrafo 30  abaixo, ate o oitavo dia Util 
contado a partir da efetivaçao do desconto, sob pena de pagamento de multa de 2% (dois por cento), 
juros de more de 1% (urn por cento) ao rnês e correçâo monetéria corn base na TR ou indexador que a 
substitua no caso de sua extinçao. A multa e Os juros deverão ser calculados sobre o débito corrigido. 

Parãgrafo 30  - Fica acordado desde jé que as contribuiçaes a serern recolhidas ao Sindicato Laboral, a 
qualquer titulo, deveräo ser efetuadas através da rede bancària cujo estabelecirnento sera indicado pelo () \ ) 
Sindicato dos Trabalhadores que deveré fornecer ao SINDUSCON/BA e as Empresas, ate o dia 19 
(dezenove) de cada més, guias pare o recolhirnento dos descontos de que trata esta Cláusula. Nas 
gulas devern constar o nome do Sindicato dos Trabalhadores, o seu CGC e endereço, bern como o 
norne do Banco e n° da conta corrente na qual devem ser creditados as valores. 

dentro do rnês de 
aos descontos da 

)nsiderando que a Assembleia foi aberta a categoria, inclusive aos nao filiados, na forma do artigo 
7, parégrafo segundo, da CLT. Considerando ainda, que a categoria corno urn todo, 
iependenternente de filiacâo sindical, fol representada nas negociaçOes coletivas de acordo corn o 
tabelecido nos incisos Ill e VI do artigo 80  da Constituição da RepUblica e abrangida, sern nenhurna 
stinção na presente Convençào Coletiva e, finalrnente, que a representação da categoria, associados 
não e sua abrangOncia no instrumento normativo não afeta a liberdade sindical consagrada no inciso 

do artigo 8° 	, 	stituiçao Federal. 	 it. 
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Parãgrafo 40  - As Empresas deverao encarninhar ao Sindicato dos Trabalhadores, 
recolhirnento, uma relaço contendo nornes, fun(;ão e respectivos valores relativos 
mensalidade sindical, através do e-mail: sintracom(sintracorn.org.br. 

AUSULA 36 - coNTRIBulcAo ASSISTENCIAL DOS ENIPREGADOS 



Rot 

Esta mesma Assernbleia, retro mencionada, fixou Iivre e dernocraticarnente a contribuiçao de custeio 
abaixo especificada: 
a) 0 Sindicato dos Trabalhadores dará publicidade da contribuição, inclusive valor, periodicidade para 
desconto e recolhirnento aos empregados e as empresas, corn prazo hâbil para desconto; 
b) No case de algurn empregado vir a ajuizar açâo para reaver 0 desconto a que se refere 0 caput desta 
cláusula, o sindicato profissional comprornete-se a ingressar no pOlo passivo da relaçâo processual, 
desde que notificado corn antecedéncia de 72 (setenta e dues) horas, por escrito, apOs recebirnento de 
notificaçâo da ernpresa, arcando integralrnente corn os Onus decorrentes do quanto disposto na 
presente clâusula, quando efetivamente tenha recebido 0 repasse; 
c) 0 sindicato protissional, desde ja, isenta as ernpresas de qualquer responsabilidade sobre os 
descontos realizados par força do artigo 80, IV, da Constituição Federal. 
d) As Empresas descontaräo, rnensalrnente, a partir do més de rnaio de 2012, 1,5% (urn virgula cinco 
por cento) do salário base dos seus Empregados, sindicalizados ou não, a titulo de Contribuiçao 
Assistencial aprovada em Assernbléia Geral da Categoria, cuja Ata respective deverá ser encarninhada 
ao SINDUSCON/BA, após 20 (vinte) dias da assinatura desta Convencao Coletiva de Trabalho. 

Parãgrafo 10 - Fica facultado ao Ernpregado o direito de se opor ao desconto aludido no Caput desta 
Cláusula, desde que seja forrnulado por escrito e de forma individual ate 20 (vinte) dias apOs a 
assinatura desta Convenção Coletiva de Trabalho, sern nenhurna interferéncia ou participaçäo das 
Empresas nesta situaçâo. Aos Empregados admitidos apOs findo a perlodo estabelecido para 
manifestar a oposiçâo ao desconto, fica assegurado o prazo de 20 (vinte) dias apOs a sua admissâo na 
Ernpresa para opor-se ao desconto de que trata esta Clausula; 

Parâgrafo 20  - 0 referido desconto sera efetuado por ocasião do pagamento do salário mensal, ficando 
responsâvel pelo valor do débito, devidarnente corrigido na forma prevista no Parégrafo 30  desta 
Clausula as Empresas que näo o efetivarem, sern Onus para Os Empregados; 

Parãgrafo 30 - Fica estabelecido que Os valores referentes aos descontos efetuados nos terrnos desta 
Clâusula, deverao ser recolhidos pelas Empresas, na forma do Parágrafo 41  abaixo, ate o oitavo dia ütil 
contado a partir da efetivaçao do desconto, sob pena de pagarnento de multa de 2% (dais por cento), 
juras de mora de 1% (urn por cento) ao rnès e correçâo rnonetária corn base na TR ou indexador que a 
substitua no caso de sua extinçâo. A rnulta e osjuros deverâo ser calculados sobre o débito corrigido. 

Paragrafo 40  - Fica acordado desde ja que as contribuiçOes a serern recolhidas ao Sindicato LaboralA, a 
qualquer titulo, deverao ser efetuadas através da rede bancária cujo estabelecirnento sera indicado pelo 
Sindicato dos Trabalhadores que deveré fornecer ao SINDUSCON/BA e as Empresas, ate o dia 19 
(dezenove) de cada rnês, guias para a recoihirnento dos descontos de que trata esta Clausula. Nas 
quias devern constar o nome do Sindicato dos Trabalhadores, e seu CGC e endereco, bern corno o 
norne do Banco e n° da conta corrente na qual devern ser creditados. 	

- 	 1) \ 
Paragrafo 50 - As Empresas deverão encarninhar ao Sindicato dos Trabalhadores, dentro do rnés de r ) 
recolhirnento, urns relaçao contendo names, funçâo e respectivos valores relativos aos descontos da 
Contribuicao Assistencial, através de e-mail ou oficio, inforrnando a térrnino das obras. 

Parãgrafo 60  - As Empresas que não receberern a referida guia, deverao solicitã-la na sede do 
FETRACOM/BA, localizada a Av sete de setenbro, 71 Ed Exacutivo Center, sala 613/614, tel: 3321-
3909, FAX: 3243-4075, correio eletrOnico (e-mail) fetracorn.ba@bol.corn.br. 

DISPOSICOES GERAIS - OUTRAS DISPOSICOES 

CLAUSULA 37a - PROMOQAO 
ApOs desenvolver, durante quatro rneses consecutivos, atividade diferente daquela para 
contrataVe7lung5o hierarquicarnente superior, o Ernpregado será efetivado na nova funçao. 9/ 
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Parâgrafo 10 As empresas darao preferencia para preenchimento de vagas de operàrios qualificados 
utilizando os Ajudantes Práticos, do seu quadro de empregados, que comprovem sua qualificaçao e 
habilitaçao através de cursos ministrados por entidades legalmente reconhecidas para este urn. 

CLAUSULA 38a - PAGANIENTO DO DECIMO TERCEIRO 
E assegurado a todo Empregado o recebirnento do 130  salário, na forma da lei, o qual deverá ser pago 
ate o dia 20 de dezembro, computando-se o tempo de serviço prestado ao Empregador, 
proporcionalmente, dentro do ano civil. 

Paragrafo 10  - ate o dia 30 de novembro de cada ano as Empresas adiantarâo 50% (cinqUenta por 
cento) do salario recebido pelo Empregado no més anterior, proporcional a seu tempo de serviço, desde 
que o Empregado não tenha recebido tal adiantamento por ocasião das ferias. 

Parâgrafo 20  - Para efeito do célculo do 130  salário, as Empresas incluirão Os adicionais por trabalho 
extraordinario, noturno, insalubre ou perigoso. 

CLAUSULA 393 - ANOTAQAO NA CARTEIRA PROFISSIONAL 
As Empresas aqui representadas assinarão a Carteira Profissional dos seus Empregados a partir do dia 
da adrnissao, assim como registrarao na mesma a funçâo para a qual o Empregado for contratado, 
devendo ser devolvida no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado a partir da data de admissao. 

Paragrafo Unico - Ao reterem as carteiras profissionais para registro ou anotaçOes, as Empresas 
obedecendo aos prazos legais fornecerao protocolos assinalando data da entrega e da devolução. 

CLAUSULA 40 - LOCAL DE LAZIER 
As Empresas manterao nas obras, local adequado para o lazer dos Empregados nos horãrios de 
descanso, colocando a disposiçäo dos mesmos, gratuitamente, jogos, livros e promovendo outros tipos 
de eventos. 

Paragrafo 10  - Quando da realização do carnpeonato laboral e das olimpiadas do SINDUSCON, e 
houver a participaçao de seus trabaihadores, as ernpresas fornecerao material esportivo e 
medicamentos de apoio ao esporte, desde que o representante do time do trabaihador solicite 
formalmente, por escrito, comprovando a inscrição da agremiaçâo perante a entidade promotora. 

Parégrafo 20  - Mesmo que o material esportivo fornecido contenha a Logomarca da empresa, fica 
acordado que não haverã nenhuma correlaçao das atividades esportivos com as laborais, deixando 
claro que em nenhuma hipOtese, poderão estas atividades, ser consideradas como trabalho ou tempo a 
disposiçâo do ernpregador. 	

£ 
CLAUSULA 41a - DIAS SANTOS E FERIADOS 
Nao haverâ trabalho normal nos ferLados previstos na Legislaçào Federal, Estadual e Municipal. 

Parâgrafo 10  - As Empresas poderao adotar, o sistema de compensação de horas correspondentes 
Para que não haja trabalho nos dias de Carnaval, 24 de dezembro e 31 de dezembro. 

Paragrafo 20  - Quando o feriado coincidir com o sábado compensado durante a sernana, as Empresas 
deverao reduzir as horas diárias de trabalho em nUmero correspondente âquela compensaçâo. 

/1 	Parégrafo 30  - No caso do feriado cair em dia de segunda a sexta-feira, as Empresas poderão exigir a 

p1 	
compensacao da hora correspondente ao dia de 

Parãgrafo 40 - Os Acordos Coletivos de Trabalho para compensaçao de dias intercalados (dias pontes), 

2J 	pare rnudança de horário de trabalho, serão sempre celebrados corn o Sindicato dos 

WI, 



Parágrafo 50 - Para a celebração dos Acordos Coletivos de que trata essa Cláusula a Empresa 
interessada encarninharà ao Sindicato Profissional a proposta, por escrito, corn antecedéncia minima de 
05 (cinco) dias üteis da data ern que pretende iniciar a vigéncia do Acordo. 

Parágrafo 60  - Em qualquer Acordo pare compensaçao de horas, estas serâo sempre permutadas hora 
a hora, independents dos adicionais existentes. 

CLAUSULA 42a - DIA DO EMPREGADO NA coNsTRucAo CIVIL E MANUTENçAO INDUSTRIAL 
0 dia 19 de rnarço será considerado "Dia do Empregado na lndüstria da Construção Civil, Montagem e 
Manutenção Industrial", nâo haveré trabalho normal neste dia. 

CLAUSULA 43 - AGUA POTAVEL 
As Empresas fornecerão água potével gelada, pare Os trabalhadores por meio de filtros ou bebedouros 
corn jato inclinado ou equipamento similar que garanta as rnesmas condiçOes, sendo proibido o uso de 
copos coletivos. 

Paragrafo 11  - As Empresas instalarão bebedouros nos canteiros de obras desde que atenda as 
necessidades dos grupos de Empregados. 

Paragrafo 20  - Na irnpossibilidade de instalação de bebedouros as empresas devem garantir 
suprirnento de água potável gelada, fornecida em recipientes portéteis hermeticamente fechados 
confeccionado err material apropriado. 

CLAUSULA 44a - IN5TALAc0E5 SANITARIAS 
As Empresas manterão, em funcionamento, sanitérios masculinos e femininos nos canteiros de obras 
que deverao ser constituldas de lavatOrios, vasos sanitârios, mictOrios, chuveiros, vestiários, devendo 
observar as normas de higiene. 

Parâgrafo 10  - as Empresas rnanterao, nas obras, pars uso dos seus Empregados, Os seguintes 
materials de higiene: sabâo, papal higiênico a quando necessârio desengraxante. 

Parégrafo 20  - As Empresas manterão instalaçOes sanitàrias respeitando o COdigo de Obras do 
Municipio e a NR-15. 

CLAUSULA 45a - ASSISTENCIA MEDICA/ACIDENTE DE TRABALKO 
As Empresas disporâo de ambulatôrio quando se tratar de frente de trabalho ou canteiro de obras com 
50 (cinqUenta) ou rnais trabalhadores. 	

\ / 
Parãgrafo 10  - No caso de acidente de trabalho em que o acidentado necessitar de atendimento medico 
hospitalar não disponivel no local de trabalho, a Empresa providenciarã a sua imediata remoçao para 
local de atendimento adequado, arcando com as despesas de transports. 	

LV 
Parãgrafo 20  - No caso de acidente de trabalho cuja gravidade exija atendimento de urgência 
especializado, a Empresa se responsabilizaré Palo transporte do acidentado e arcará com as despesas 
do atendimento de ernergéncia ate que o Empregado seja transferido pars urns unidade publics ou 
conveniada, que tenha condiçoes de dar continuidade so tratamento. 

Paragrafo 30  - No caso de acidente de trabalho previsto no Paragrafo 20  acima, a Empresa 
acompanhar o atendimento so acidentado, ate que o mesmo não corra risco de vida. 

Parágrafo 40 - As responsabilidades da Empress de que tratam os Paragrafos 20  e 30  acima não se 
aplicam n ços de acidentes considerados "de trajeto", exceto quando o mesmo ocorrer em veiculo 
C ue es'/$rvico da Empress, resguardadas as responsabilidades previstas em Lei. 
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Paragrafo 50  - As Empresas realizarao, gratuitamente, exames medicos clinicos semestrais em seus 
Empregados quando as atividades estiverern sendo realizadas em locais insalubres e anualmente nos 
demais casos. 

Paragrafo 60  - Caso a Empregado seja demitido ate 60 (sessenta) dies antes do exarne clinico anual de 
que trata o paragrafo anterior, a Empresa, ainda assim o realizará. 

Parágrafo 70  - As Empresas enviarâo pare a Sindicato Profissional côpia da CAT (Comunicaçao de 
Acidente de Trabaiho) 

CLAUSULA 46a - MEDICINA E SEGURANA DO TRABALHO 
As Empresas cumprirão o que estabelece a quadro II - DIMENSIONAMENTO DOS SESMT, da NR-4. 

CLAUSULA 47a - c0NTRATAcA0 DE SUB-EMPREITEIRAS PELAS EMPRESAS 
Os contratos de subempreitadas devem ser celebrados corn subempreiteiros constituldo sob a forma de 
pessoa jurdica devidarnente organizada e registrados nos Orgão competentes e corn endereços e sede 
claramente indicados nos instrumentos de contrato de subempreitada. 

Paragrafo 1- E vedada a contrataçao de tarefeiros e subempreiteiros que nao se enquadrem na regra 
prevista no "caput". A Ernpresa que assim proceder se obriga a efetuar diretamente 0 pagamento dos 
salários dos empregados do subempreiteiro, desde que relativo a obra para a qua] esses empregados 
tenham sido contratados. 

Parágrato 20  - A empreiteira deverá fazer a retençao de urn percentual das faturas de pagarnento dos 
subempreiteiros suficiente pare garantia do cumprimento da Iegisiação trabaihista e previdenciária por 
parte destes perante as empregados contratados pars a obra subempreitada, exigindo-Ihes, 
mensairnente, prove de quitaçâo dos encargos pertinentes a mao de obra utilizada, inclusive o seguro 
de vida em grupo e dernais condiçöes previstas nests Convençao. 

Parégrafo 30  - Quando solicitado pelo Sindicato Profissional a contratante principal devera informar as 
dados da pessoa juridica, do endereço e sede do empreiteiro e/ou sub-empreiteiros bem como a prazo, 
a efetivo previsto e a descriçao dos serviços contratados. 

Parãgrafo 40  - quando a empresa arregimentar trabalhadores em outros municipios fora do local onde 
a obra està sendo executada, fornecerá alojamento adequado, conforme estabelece a NR-18 

CLAUSULA 48a - FORNECIMENTO E USO DE CRACHAS 
As empresas fornecerâo gratuitarnente a todos os seus funcionarios crachés de identificaçao 

 profissional, onde deverâo constar o nome da empresa, data de adrnissao do trabalhador, função, obra 	- 
em que esteja trabaihando e a seu tipo sanguineo. 

Paràgrafo 10  - 0 crachá sera de usa obrigatOrio e a entrada nos canteiros ou frente de trabalho 
somente será permitida aos portadores do referido documento. Em caso de perda ou extravio, a 
empresa fornecerá urn crachá provisório, ate a substituição por urn novo e definitivo documento. 

Paragrafo 20  - Tambem na hipOtese de perda ou extravio, a empregado deverá comunicar tal fato 
irnediatamente a empresa, ficando facultado a mesma a cobrança do custo de reposição do document( 

Parágrafo 30 - Havendo desgaste natural do cracha, a empresa deverâ substitul-lo sem onus pars 
empregado. 	 Ij 

Parâgrafo 40 - Ern caso de despedida, a trabalhador deverá devolver o crachá no mornento da 
assinatura do aviso prévio. Na hipOtese de aviso previo trabalhado, a crachà devera ser devolvido no 
final do ültimo dia de trabalho. 

Parãgrafo 5°— Os referidos documentos deverão ser obrigatoriamente 	par pessoa autorizada 

4
e, que all fare constar a seu cargo e identificação funcional. 	
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CLAUSULA 49a - MULTA POR DESCUMPRIMENTO 
Fica estabelecida urna penalidade equivalents a urn Piso salarial normativo do Operãrio qualificado, a 
ser page pela parte que infringir cláusula aqui estabelecida, ern beneficio daquele que sofreu o prejuizo. 

CLAUSULA 50 - DUPLA FUNcA0 
0 trabalhador que durante o desernpenho de sua funçao estiver autorizado por escrito a dirigir veiculo 
motorizado da ernpresa de forma habitual e permanents, fará jus a urn adicional de 5% (cinco por cento) 
sobre o seu salário base. 

cLusul.A 51a  - SERVIOS EXTERNOS 
Quando houver serviços externos, as despesas relacionadas ao rnesmo, tais corno vale-transporte, 
alirnentaçao, passagens, hospedagens, etc. os ernpregadores farão urn adiantarnento ern valor 
correspondente, para posterior prestacão de contas. 

CLAUSULA sr - ESPECIFICIDADE DE SERVIOS 
0 ernpregado não poderá ser obrigado pela empresa a executar serviços que não sejam da 
especialidade para a qual foi contratado, salvo nos casos de readaptaçao profissional. 

CLAUS(JLA 53 - RISCOS FISICOS, QUIMICOS E BIOLbOICOS 
As empresas deverao obedecer ao previsto na NR 9 - PROGRAM DE PREVENAO DE RISCOS 
AMBIENTAIS (PPRA), corn destaque para Os seus tens abaixo: 

• 9.1.5 - Para efeito desta NR, considerarn-se riscos arnbientais Os agentes fisicos, guirnicos e 
biolOQicos existentes nos arnbientes de trabalho que, ern funçao de sua natureza, concentração ou 
intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos a saáde do trabalhador. 

9.3.1 0 Prograrna de Prevenção de Riscos Ambientais deverá incluir as seguintes etapas: 
a) antecipaçao e reconhecirnentos dos riscos; 
b) estabelecirnento de prioridades e rnetas de avaliaçao e controle; 
c) avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores; 
d) irnplantacao de rnedidas de controle e avaliação de sua eficãcia; 
e) monitoramento da exposiçao aos riscos; 
D registro e divulgaçao dos dados. 

CLAUSULA 54a - PLR - PARTIcIPA(;A0 NOS LUCROS E RESULTADOS 
Para atender ao preceito Constitucional e ao que estabelece a Lei 10.101/2000, as empresas se 
nortearão pelos seguintes principios para celebração dos acordos de PPR a seus ernpregados: 

a) As empresas que jâ tern os referidos Prograrnas implantados, deverao fazer 0 pagamento da 
PPR- 2012 de acordo corn seus respectivos Programas; 
b) As empresas que não tern o Prograrna de Participação nos Resultados, deverão, juntarnente 
corn o sindicato operário, implernentã-lo a partir de 2013. 
c) As partes se comprornetern a estabelecer urn Programa para a categoria, cuja negociação 
se iniciará ern outubro de 2012; 

\,t 	
d) Ficarn preservados Os critérios e condiçoes dos Prograrnas - PPR celebrados ern Acordos 
Coletivos deJjabalho anteriores a presente Convençâo. 

a 
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CLAUSULA 55a 
- PLANO DE SAUDE BASICO E PARITARIO 

As empresas fornecerao urn piano de sake básico corn a participaçao de 50% (cinquenta par cento) 
das partes, so pare a trabaihador e desde qua a rnesma tenha 6 (seis) meses ou rnais de vincuio 
continuo corn a empregadora. 

Salvador, 03 de agosto de 2012. 

Lima 

SINDUSCON-BA 

4)' Carlos A art Ma 
Presidente 
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RELACAO DOS SINDICATOS CONVENENTES E SUAS RESPECTIVAS BASES 

SINDIOESTE: CPNJ: 13.904750/0001-30. Base territorial Anj/ca/. Batanópoiis. Barreiras, Born Jesus da 

Lapa, Boquka, Brejolandia, Brotas de Macaübas, Buritirama, CanapoBs, Cato/andia, Cocos, Coribe, 

Conentma, Cotegipe, CristopoSs, Formosa do Rio Preto, ibipitinga, ibotirama, Ipupiara, Jaborandi, 

MacaUbas, Mansidao, Morporà, Oliveira do Brejinho, Paramirm Paratinga, Riachão das Neves, Riacho de 

Santana, Rio do Pires, Santa Maria da VitOria, Santa Rita de Cássia, Santana, São Oesiderio, São Fe/ix do 

Coribe, Sena Dourada, Sitio do Mato, Taboasdo Brejo Velho, Tanque Novo, Lues Eduardo Magalhães e 

Wanderley no Estado da Bahia 

SINTRACOMSUDOESTE: 13.146.03510001-85 Base territorial: Belo Campo, Botuporã, Brurnado, 

Caatiba, Caculé, Caetanos, Caetite, Caridiba, Cãndido Sales, Carinhanha, Caturama, Condeüba, 

Firrnino Alves, Guajeru, Guanambi, lbiassucê, lgapora, luiU, Jacaraci, Jussari, Lagoa Real, Licinio de 

Almeida, Livramento de Nossa Senhora, Malhada, Malhada de Pedras, Matina, Mirante, Mortugaba e 

Palmas de Monte Alto. 

SINTRACOMSAJ: CNPJ: 14.678.437/0001-93 Base territorial SANTO ANTONIO DE JESUS 

SINTRACOMA: CNPJ: 16.435.463/0001-16 Base territorial SERRINI-IA E TEOFILANDIA 

SINTRACOMVC: CNPJ: 05.899.30670001-45 Base territorial VITORIA DA CONQUISTA 

SINDRIO. CNPJ: 16.413.015/0001-11 Base territorial PIAU, JITAUNA E JEQUIE. 

SINTRACCISA: CNPJ: 1 5.89Z961/OOV1 -25 Base territorial SANTO AMARO 

STICC-CANAVIEIRAS: CNPJ: 16.414.484/0001-55 Base territorial CANA VIEIRAS 

511CC JUAZEIRO: CNPJ: 16.245.789/0001-80 Base territorial JUAZEIRO 	 9 \i 
STICCMFS - FEIRA DE SANTANA: CNPJ:13.905.302/0001-50 Base territorial FEIRA DE SANTANA 

SINTRACOM-BA: CNPJ: 15.245.178/0001-70 Base territorial: 
Abaira, Abare, Acajutiba, Adustina, Agua Fria, Aiquara, Alagoinhas, Almadina, Amargosa, Amelia 	jj\ 
Rodrigues, America Dourada, Anage, Andarai, Andorinha, Anguera, Antas, AntOnio Cardoso, AntonioctaSc. 
Gonçalves, Aporé, Apuarerna, AracatU, Araci, Aramari, Arataca, Aratuipe, Aurelino Leal, Baixa Grand 
Banzaê, Barra, Barra da Estiva, Barra do Choça, Barra do Mendes, Barra do Roche, Barro Preto, Belo_,. 
Campo, Biritinga, Boa Nova, Boa Vista do Tupirn, Born Jesus da Serra, Boninal, Botuporã, BrejOes 
Brumado, Buerarema, Buritirania, Caatiba, Cabaceiras do Paraguaçu, Cachoeira, Cacule, Caetanos, 
Caetite, Cafarnaum, CairU, Camacan, Carnamü, Campo Alegre de Lourdes, Campo Forrnoso, 
Canarana, Canavieiras, Candeal, Candiba, Cãndido Sales, Cansanção, Canudos, Capela do Alto Alegre, 
Capim Grosso, Caraibas, Carinhanha, Casa Nova, Castro Alves, Caturarna, Central, Chorrochô, Cicero 
Dantas, Cipo, Coaraci, Conceicão da Feira, Conceição do Alrneida, Conceiçao do Coite, Conceiçao do 
Jacuipe, Conde, CondeUba, Contendas do Sincoré, Coraçao de Maria, Cordeiros, Coronel Joao 
Cravolândia, CnisOpolis, Cruz das Alrnas, Curacá, Dário Meira, Dorn Basilio, Dom Macedo Costa, Elisio 
Medrado, Encruzilhada, Erico Cardoso, Euclides da Cunha, Fatima, Feira da Mata, Filadélfia, Firrnino 
Alves, Floresta Azul, GandU, Gaviao, Gentio do Ouro, GlOria, Gongogi, Governador Lomanto JUnior 
(antigo Barro Alto), Governador Mangabeira, GuajerU, Guanambi, HeliOpolis, lacU, Ibiassucé, Ibicaraf, 
Ibicoara, Ibicul, Ibipeba, Ibiquera, Ibitiara, Ibitité, IchU, lgapora, Igrapiuma, lguai, Irajuba, Inhambupe, 
lpecaetá, lpirá, Irajuba, lramaia, Iraquara, Iraré, lrecê, Itaberaba, Itacaré, ltaeté, Itagi, ltajibá, Itagimirirn, 
ItaguacU da Bahia, ItajU do ColOnia, Itajuipe, Itamani, Itambé, Itaparica, Itapé, Itapebi, Itapetinga, 
ItapicurU, Itapitanga, Itaquara, Itarantim, Itatirn, Itiuba, ltororO, ItuacU, Ituberé, luiU, Jacaraci, Jacobina, 
Jaguaquara, Jaguarari, Jaguaripe, Jandaira, Jiquiriçá, Jerernoabo, João Dourado, Jussara, Jussari, 
Jussiape, Lafaiete Coutinho, Lajedo do Tabocal, Lagoa Real, Laje, Lamarao, Lajedinho, Lapão, LençOis, 
Licinio de Alrneida, Livramento de Nossa Senhora, Macajuba, Macarani, Macururé, Maetinga, 
Maiquinique, Main, Malhada, Malhada de Pedras, Manoel Vitorino, Maracâs, Maragogipe, MaraU, 
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Francisco, Morro do Chapeu, Mortugaba, Mucugé, Mulungu do Morro, Mundo Novo, Muniz Ferreira, 
Muritiba, Mutuipe, Nazaré, NiJo Peçanha, Nordestina, Nova Canaã, Nova Fatima, Nova lbiá, Nova 
Itarana, Nova Redenção, Nova Soure, Novo Horizonte, Novo Triunfo, Olindina, Ouricangas, Palmas de 
Monte Alto, Palmeiras, Paripiranga, Pau Brash, Paulo Afonso, Pe de Serra, Pedrão, Pedro Alexandre, 
Piatã, Pindal, Pilão Arcado, Pindobacu, Pintadas, Piraf do Node, Piripa, Piritiba, Planaltino, Planalto, 
PoQOes, Ponto Novo, Potiraguã, Presidente Dutra, Presidente Janio Quadros, Presidente Tancredo 
Neves, Queimadas, Quijingue, Quixabeira, Rafael Jambeiro, Remanso, Retirolãridia, Riachão das 
Neves, Riachão do Jacuipe, Ribeira do Amparo, Ribeira do Pombal, Ribeirão do Largo, Rio de Contas, 
Rio do Antonio, Rodelas, Ruy Barbosa, Rio Real, Salinas da Margarida, Salvador, Santa Barbara, Santa 
Brigida, Santa Cruz da VitOria, Santa Inds, Santa Luz, Santa Luzia, Santa Teresinha, SantanOpOlis, 
Santo Eatevão, São Desidérho, São Domingos, São Felipe, São Felix, São Gabriel, São Gonçalo dos 
Campos, São Jose do Jacuipe, São Miguel das Mates, Sapeaçu, Sãtiro Dias, Seabra, Saubara, 
Sebastiao Laranjeiras, Senhor do Bonfim, Santo Se, Serra Prate, Serra do Ramalho, Serrolandia, Sitio 
do Quinto, Sobradinho, Souto Soares, Tanhaçu, Tanquinho, Taperoa, Tapiramuté, Teodoro Sampaio, 
Teotilândia, Tremedal, Tucano, Uauã, Ubaira, Ubatã, Uibai, Umburanas, Urandi, Utinga, Valença, 
Valente, Várzea da Roça, Vera Cruz, Wagner, Wenceslau Guimarães e Xique-Xique. 
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