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SINDICATO INTERMUNICIPAL DAS INDUSTRIAS DA CONSTRUCAO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL SINDUSCONMS, CNPJ n. 33.174.384/000118, neste ato representado(a) por seu Presidente,
Sr(a). AMARILDO MIRANDA MELO;
E
SINDICATO DOS TRAB NAS INDUSTRIAS DA CONSTR PESADA MS, CNPJ n. 03.487.642/000155,
neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). WALTER VIEIRA DOS SANTOS;
celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho
previstas nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA  VIGÊNCIA E DATABASE
As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º de março de
2016 a 28 de fevereiro de 2017 e a database da categoria em 01º de março.
CLÁUSULA SEGUNDA  ABRANGÊNCIA
A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) Profissional,
trabalhadores,nas indústrias da Construção de Estradas, Pavimentação, Obras de Terraplanagem
em Geral (Pontes, Portos, Canais, Barragens, Aeroporto, Hidrelétricas e Engenharia Consultiva, do
Plano da CNTI), com abrangência territorial em Água Clara/MS, Alcinópolis/MS, Amambai/MS,
Anastácio/MS, Anaurilândia/MS, Angélica/MS, Antônio João/MS, Aparecida do Taboado/MS,
Aquidauana/MS, Aral Moreira/MS, Bandeirantes/MS, Bataguassu/MS, Batayporã/MS, Bela Vista/MS,
Bodoquena/MS, Bonito/MS, Brasilândia/MS, Caarapó/MS, Camapuã/MS, Campo Grande/MS,
Caracol/MS, Cassilândia/MS, Chapadão do Sul/MS, Corguinho/MS, Coronel Sapucaia/MS, Costa
Rica/MS, Coxim/MS, Deodápolis/MS, Dois Irmãos do Buriti/MS, Douradina/MS, Dourados/MS,
Eldorado/MS, Fátima do Sul/MS, Glória de Dourados/MS, Guia Lopes da Laguna/MS, Iguatemi/MS,
Inocência/MS, Itaporã/MS, Itaquiraí/MS, Ivinhema/MS, Japorã/MS, Jaraguari/MS, Jardim/MS,
Jateí/MS, Juti/MS, Laguna Carapã/MS, Maracaju/MS, Miranda/MS, Mundo Novo/MS, Naviraí/MS,
Nioaque/MS, Nova Alvorada do Sul/MS, Nova Andradina/MS, Novo Horizonte do Sul/MS,
Paranaíba/MS, Paranhos/MS, Pedro Gomes/MS, Ponta Porã/MS, Porto Murtinho/MS, Ribas do Rio
Pardo/MS, Rio Brilhante/MS, Rio Negro/MS, Rio Verde de Mato Grosso/MS, Rochedo/MS, Santa Rita
do Pardo/MS, São Gabriel do Oeste/MS, Selvíria/MS, Sete Quedas/MS, Sidrolândia/MS, Sonora/MS,
Tacuru/MS, Taquarussu/MS, Terenos/MS, Três Lagoas/MS e Vicentina/MS.

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO
PISO SALARIAL
CLÁUSULA TERCEIRA  PISOS SALARIAIS
Ressalvados os aumentos previstos em lei, os pisos salariais das diversas funções da categoria profissional, a
partir de 1° de março de 2016 de acordo com esta Convenção Coletiva de Trabalho, passarão a ter os seguintes
valores mensais:
Ajudante I
Ajudante II

R$ 902,00
R$ 937,00

http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?NrSolicitacao=MR014992/2016&CNPJ=33174384000118&CEI=

1/20

21/06/2016

Mediador  Extrato Convenção Coletiva

Qualificado I
Qualificado II

R$ 1.274,00
R$ 1.466,00

Encarregado de campo

R$ 1.999,00

Ajudante I: Trabalhadores que executam serviços de apoio ou de natureza secundária, para os quais não há
necessidade de qualquer conhecimento, atributo ou habilidade especifica, os quais são: (Ajudante de Cozinha,
Continuo, Copeiro, Porteiro, Auxiliar de Serviços Gerais, Vigia, Zelador etc.).
Ajudante II: Trabalhadores que, embora não necessitem de conhecimento, atributo ou habilidade específica,
desempenha tarefa de ajuda aos trabalhadores de natureza fim, auxiliando as atividades desenvolvidas pelos
profissionais qualificados I e II, os quais são: (Abastecedor, Servente, Ajudante de Laboratório, Ajudante de
Topografia, Ajudante de Lanternagem, Ajudante de Mecânica, Ajudante de Soldador, Ajudante de Torneiro, Ajudante
de Eletricista, Ajudante de Manutenção e Ajudante de Encanador.
Qualificado I: Trabalhadores que desempenham tarefas para as quais são necessários conhecimentos, atributos
ou habilidade específica, porém não são exigidos documentos que formalmente os habilitem para tais atividades,
os quais são: (Motorista Veículos Leve (até 4.000 Kg), Apontador de Trecho, Operador de Espargidor, Operador de
Rolo Compactador e pé de carneiro, Greidista, Nivelador, Rasteleiro, Operador de Usina Asfaltica Manual,
Borracheiro, Marteleteiro, Operador de Trator de Pneus, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Almoxarifado, Auxiliar de
Escritório, Auxiliar de Laboratorista, Auxiliar de Pessoal, Carpinteiro, Armador, Encanador, Motorista médio,
Operador de Balança, Operador de Britagem, Operador de Bob Cat, Mecânico de maquinário linha leve, Soldador,
Pedreiro e Cozinheiro).
Qualificado II: Trabalhadores que desempenham tarefas para as quais é necessário conhecimento, atributo ou
habilidade específica, sendo ainda exigidos documentos que formalmente os habilitem para tais atividades, os
quais são: (Motorista de Veículo Pesado, Operador de Acabadora de Asfalto, Operador de Draga, Operador de
Escavadeira, Operador de Perfuratriz, Operador de Retro escavadeira, Operador de Moto Niveladora, Operador de
Moto Scraper, Operador de Pá Carregadeira, Operador de Trator Esteira, Operador de Fresadora, Topógrafo,
Almoxarife, Controlador de Manutenção, Mecânico de Máquina Pesada e Lubrificador).
Parágrafo Primeiro: Fica assegurado ao trabalhador contratado como Ajudante I que tenha completos no mínimo
01 (um) ano nesta função, contados a partir da assinatura desta Convenção Coletiva de Trabalho, sua classificação
automática para Ajudante II, sendolhe devido todos os direitos estabelecidos nesta Convenção.
Parágrafo Segundo : Os valores acima descritos referemse ao piso salarial mínimo para a categoria. As
empresas podem, a seu critério, praticar valores acima do estabelecido.

REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS
CLÁUSULA QUARTA  CORREÇÃO SALARIAL
As funções não previstas no quadro acima e que recebem até R$ 3.000,00, terão reajuste salarial de 11,08% (onze
vírgula zero oito por cento). As funções não previstas no quadro acima e que recebem acima de 3.000,00, terão
reajuste salarial de 8,00 % (oito virgula zero por cento). Os reajustes incidirão sobre os salários vigentes em março
de 2015.
Parágrafo Único As diferenças de salários referentes aos meses de março e abril 2016, serão somadas às folhas
de pagamento do mês de junho 2016 paga no mês de julho 2016, e na de julho 2016 paga no mês agosto 2016.

PAGAMENTO DE SALÁRIO – FORMAS E PRAZOS
CLÁUSULA QUINTA  ADIANTAMENTO SALARIAL
A empresa se obriga a conceder mensalmente, um adiantamento salarial correspondente, no mínimo, a 25% (vinte
e cinco por cento) do salário base do empregado, o qual será pago sempre até o vigésimo dia de cada mês .

CLÁUSULA SEXTA  COMPROVANTE DE PAGAMENTO
A empresa fornecerá comprovantes de todos os pagamentos efetuados a seus empregados com identificação e
constando, descriminadamente, a natureza e o valor das importâncias pagas, descontos efetuados, horas
trabalhadas e o valor do FGTS/INSS.
Parágrafo Único – Quando o pagamento for mediante cheque, as empresas estabelecerão condições e meios para
que o trabalhador possa descontálo no mesmo dia em que for efetuado o pagamento, sem que haja prejuízo do
http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?NrSolicitacao=MR014992/2016&CNPJ=33174384000118&CEI=

2/20

21/06/2016

Mediador  Extrato Convenção Coletiva

horário de refeição e descanso.Quando o pagamento for feito em espécie no local de trabalho, o mesmo deverá ser
feito em horário normal de trabalho.

CLÁUSULA SÉTIMA  DIA DO PAGAMENTO
O pagamento dos salários deverá ocorrer até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente ao vencido, de acordo com o
Art. 459 da Consolidação das Leis de Trabalho.

CLÁUSULA OITAVA  PAGAMENTO DE SALÁRIO AO ANALFABETO
O pagamento salarial para os trabalhadores analfabetos será efetuado com a presença e assinatura de 02 (duas)
testemunhas.
Parágrafo único: As empresas que optarem em fazer o pagamento via depósito bancário, ficarão isentas da
exigência prevista no caput desta Cláusula, desde que o salário seja creditado diretamente na conta do trabalhador
analfabeto.

DESCONTOS SALARIAIS
CLÁUSULA NONA  DESCONTOS NOS SALARIOS
Na forma do artigo 462 da CLT, ficam permitidos os descontos no salário do empregado, desde que originários de
convênios com seguros, alimentação, ticket refeição, transporte, cesta básica, alugueis de imóveis, associações
recreativas, contribuições para cooperativas de crédito e fundações de previdências privadas, planos de saúde
médico e odontológico, empréstimos pessoais em consignação com entidades financeiras, sendo para estes
últimos, o desconto de no máximo 30% (trinta por cento) na folha de pagamento e 30% (trinta por cento) nas verbas
rescisórias, conforme a Lei 10.820/2003, regulamentada pelo decreto nº 4.840/2003.

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS
13º SALÁRIO
CLÁUSULA DÉCIMA  ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO
A empresa facultará aos empregados o direito de requerer 50% (cinqüenta por cento) do 13º salário por ocasião de
concessão das suas férias, desde que o façam no mês de janeiro.

ADICIONAL DE HORAEXTRA
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  REMUNERAÇÃO DAS HORAS EXTRAS
As horas extras trabalhadas nos dias úteis serão remuneradas com adicional mínimo de 50% (cinqüenta por cento),
sobre o valor da hora normal, de acordo com o disposto no inciso XVI do art. 7º da Constituição Federal vigente.
Parágrafo Primeiro:As horas extras trabalhadas nos domingos ou feriados serão remuneradas com adicional de
100% (cem por cento), desde que, não tenha sido concedida a correspondente folga compensatória, objeto de
acordo entre as partes. A folga compensatória poderá ser exercida posteriormente ao dia de repouso ou feriado
trabalhado.
Parágrafo Segundo:A empresa fornecerá alimentação gratuita aos empregados que forem escalados para
prestação de serviços extraordinários, da seguinte forma:
a)Até 3 (três) horas de serviço será fornecido um lanche, ou,
b)Acima de três horas de serviço extraordinário, será fornecida uma refeição.
Parágrafo Terceiro:Todas as horas habituais extras pagas deverão ser integradas sendo calculadas pelo número
médio das horas e pelo maior valor da remuneração, para efeito de pagamento de férias, décimo terceiro (13º),
repouso semanal remunerado, aviso prévio, depósito do FGTS e contribuição previdenciária.
Parágrafo Quarto:Aos empregados vigias, rondantes ou assemelhados não submetidos à jornada de 12x36, toda e
qualquer hora extra será remunerada com o adicional de 50% (cinquenta por cento) de acréscimo sobre a hora
normal, exceto aquelas trabalhadas nos domingos e feriados que serão remuneradas com o citado adicional de
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100% (cem por cento).
Parágrafo Quinto:Quando se verificar a necessidade de jornada extraordinária descrita no parágrafo quinto da
cláusula 39º, serão estas horas remuneradas com o adicional de 50% (cinquenta por cento) superior à do normal.

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA  ADICIONAL DE INSALUBRIDADE/ PERICULOSIDADE
O pagamento do adicional de insalubridade será devido após parecer de perícia técnica especializada, por previsão
disposta em lei constante de norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego e terá como base de
cálculo o salário mínimo.
Parágrafo único: Fará jus ao adicional de periculosidade, assim considerado o definido no artigo 183, § 1º da CLT,
o empregado exposto a risco acentuado decorrente de contato permanente ou intermitente a explosivos ou
inflamáveis, excetuados os casos de exposição eventual, assim entendida a exposição fortuita ou a exposição por
tempo extremamente reduzido, ainda que habitual, nos termos do que preceitua a súmula 364 do TST.

OUTROS ADICIONAIS
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA  ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO
Buscando estimular a qualificação profissional dos trabalhadores e elevar a qualidade produtiva do setor, as
empresas concederão, sobre o piso salarial, e a título de abono, o valor de 5% (cinco por cento), durante quatro
meses, para cada conjunto de ações de treinamento, realizadas durante o pacto laboral, proporcionadas e
certificadas pelo empregador ou por instituições do Grupo Sesi/Senai, que totalizem pelo menos 120 horas,
comprovadas mediante certificado.
Cabe ressaltar que os cursos/treinamentos devem estar relacionados às atribuições do cargo e que o recebimento
do adicional de qualificação ficará vinculado à prévia anuência (por escrito) da empresa com a realização do
treinamento, para o fim de análise de sua necessidade/utilidade para o exercício da função.
Parágrafo único: desde que haja concordância entre as empresas e os trabalhadores, podese aceitar outras
instituições para o treinamento, que não as previstas acima.

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E/OU RESULTADOS
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA  PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS
Convencionam os sindicatos acordantes desta convenção coletiva de trabalho que durante a sua vigência será
formado uma comissão composta por representantes de ambas as categorias para fixação de critérios de
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados das empresas.
Parágrafo Primeiro: Fica assegurado às empresas que assim optarem negociar diretamente com seus
funcionários a eventual participação nos lucros, independentemente da regulamentação pela convenção.

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA  CAFÉ DA MANHÃ
A empresa se compromete a fornecer diariamente aos empregados alojados, antes do início do trabalho pela
manhã, um lanche substancial composto de um pão francês de 50 gramas, manteiga animal ou vegetal, leite e
café, que não se integrarão ao salário normal.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA  ALIMENTAÇÃO
As empresas arcarão com as despesas de alimentação adequada (que supra as necessidades vitais de um ser
humano adulto) e alojamento, a seu critério, dos empregados deslocados da sua base territorial para execução de
serviços em outros locais.
Parágrafo Primeiro: A empresa que, em um mesmo local de trabalho, empregar mais de 20 (vinte) trabalhadores,
em caráter provisório ou definitivo, deverá oferecer, dentro das possibilidades físicas e técnicas do local, lugar
apropriado para os seus trabalhadores tomarem suas refeições, com água potável, em cumprimento das normas
previstas na NR18.
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Parágrafo Segundo:Fica assegurado ao trabalhador usuário de alojamento e refeitório, o direito a esses benefícios,
no decorrer do aviso prévio, desde que não indenizado ou dispensado de cumprimento, e desde que não provoque
distúrbio no local.
Parágrafo Terceiro: Alimentação e alojamento, quando oferecidos nos canteiros de obras, espontaneamente pelas
empresas aos trabalhadores, não se constituem salário in natura e não integrarão o valor da remuneração para
qualquer fim.
Parágrafo Quarto: A partir do trigésimo dia da vigência do contrato individual de trabalho todos os empregados da
empresa que não estejam alojados em acampamento, que não recebam refeições diárias espontaneamente do
empregador ou que não tenham optado pelo auxilio alimentação descrito no parágrafo seguinte, terão direito ao
recebimento de uma cesta básica, a ser fornecida por seus empregadores quando do pagamento mensal dos
salários, a qual deverá conter os seguintes produtos:
CESTA BÁSICA
10 (dez) quilos de arroz;
06 (seis) quilos de açúcar;
04 (quatro) quilos de feijão;
02 (dois) quilos de farinha de trigo;
04 (quatro) garrafas de óleo vegetal;
01 (um) quilo de café;
02 (dois) pacotes de macarrão 500g;
01 (um) quilo de farinha de mandioca;
01 (um) quilo de sal.
03 (três) latas de extrato de tomate de 140g;
02 (dois) latas de sardinha de 135g;
04 (quatro) rolos de papel higiênico de 40m;
04 (quatro) tubos de creme dental de 50g;
05 (cinco) sabonetes comuns de 90g;
06 (seis) barras de sabão de 200g;
02 (dois) caixas ou similar de detergente em pó de 500g.
Parágrafo Quinto: É facultado aos trabalhadores exercer a opção de receberem auxílioalimentação ao invés da
cesta básica, devendo exercer esta opção por meio de manifestação por escrito às empresas contratantes.
Parágrafo Sexto:O auxílioalimentação não incorporará ao salário como também nos reflexos salariais para
qualquer efeito legal ou previdenciário.
Parágrafo Sétimo:Para que o empregado tenha direito ao recebimento da cesta básica ou ao recebimento do
auxílio alimentação (este último para os que optaram), tanto no primeiro mês, depois de cumprida a carência de 30
(trinta) dias, como no mês da rescisão contratual, necessário se fará que o contrato tenha tido durabilidade mínima
de 20 (vinte) dias no mês, não sendo computados, para tanto, o período de aviso prévio indenizado.
Parágrafo Oitavo:Perderão direito ao recebimento da cesta básica assim como ao recebimento do auxílio
alimentação (este último para os que optaram), os empregados que estiverem incluídos nas seguintes situações:
Que tenham recebido qualquer tipo de advertência ou punição, previstas em lei, no mês da sua aquisição;
Que tenha qualquer falta injustificada ao trabalho, superior a 3 dias no mês da sua aquisição, exceto por motivo de
doença, devidamente qualificada através de atestado médico ou nas hipoteses do artigo 473 da CLT e clausula 42ª
da presente Convenção, quando comprovadas.
Parágrafo Nono: A falta injustificada de até 3 dias (consecutiva ou não) motivará penalização parcial no auxilio
alimentação, com perda não cumulativa de:
10% sobre o valor mensal do auxílio alimentação no caso de 1 falta injustificada;
 20% sobre o valor mensal do auxílio alimentação no caso de 2 faltas injustificadas;
 30% sobre o valor mensal do auxílio alimentação no caso de 3 faltas injustificadas;
Paragrafo Décimo: As empresas que fornecerem auxílio alimentação aos empregados optantes deverão comunicar
ao sindicato laboral o valor mensal do benefício para legalização dos descontos do parágrafo anterior.
Parágrafo Décimo Primeiro: É proibido as empresas efetuarem qualquer desconto do trabalhador referente ao
auxílio alimentação, exceto nas hipóteses previstas nos parágrafos anteriores.

AUXÍLIO TRANSPORTE
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA  VALE TRANSPORTE
Quando o empregador fornecer transporte próprio e adequado aos empregados, até o canteiro de obras, não
atendido por linhas regulares de ônibus, somente se caracterizará como jornada de trabalho o tempo gasto a partir
http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?NrSolicitacao=MR014992/2016&CNPJ=33174384000118&CEI=

5/20

21/06/2016

Mediador  Extrato Convenção Coletiva

do ponto de ônibus mais próximo do canteiro de obras, até o mesmo, bem como o retorno deste mesmo canteiro
até o mencionado ponto.
Parágrafo Primeiro: A empresa fica obrigada a fornecer, aos empregados o valetransporte, para utilização efetiva
no deslocamento do ponto de ônibus mais próximo da sua residência até o local de trabalho e viceversa, em
quantidade suficiente para suprir tal deslocamento.
Parágrafo Segundo: O empregado, ao ser admitido, receberá o valetransporte e comprovará o endereço de
residência, bem como informará o itinerário do deslocamento diário até o local de trabalho.
" O uso indevido do valetransporte acarretará as penalidades previstas em lei, sujeitandose a dispensa por justa
causa”.
Parágrafo Terceiro: Convencionase que o transporte e o valetransporte, de que trata esta cláusula, não se
constitui em qualquer espécie de salário “in natura”, não se integrando a remuneração para qualquer fim.
Parágrafo Quarto: As empresas descontarão do empregado 3% (três por cento) do valor do salário mensal, pelo
fornecimento do vale transporte.
Parágrafo Quinto: O tempo despendido pelo empregado até o local de trabalho e para o seu retorno, por
qualquer meio de transporte, não será computado na jornada de trabalho, salvo quando, tratandose de local de
dificil acesso ou não servido por transporte público, o empregador fornecer a condução.
Parágrafo Sexto: Poderão ser fixados, para as microempresas e empresas de pequeno porte, por meio de
acordo, em caso de tansporte fornecido pelo empregador, em local de dificil acesso ou não servido por transporte,
o tempo médio despendido pelo empregado, bem como a forma e a natureza da remuneração.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA  TRANSPORTE DE PESSOAL
O transporte será concedido aos trabalhadores sempre que o local de trabalho for de difícil acesso e não servido
por transporte regular público, urbano ou intermunicipal, cobrindo os percursos residência/trabalho, e viceversa,
pelo sistema de vale transporte ou por outro sistema seguro de transporte de empregados.
Parágrafo Primeiro: Caso a empresa venha a executar obras fora do perímetro urbano da cidade, deverá oferecer
condução aos seus empregados, sendo que a mesma deverá ser dotada de banco para assento dos ocupantes, e
contar com cobertura.
Parágrafo Segundo: Não será computado na jornada normal de trabalho o tempo de transporte despendido da
residência do empregado ate o local de trabalho quando existir transporte público regular.

AUXÍLIO SAÚDE
CLÁUSULA DÉCIMA NONA  ASSISTÊNCIA MÉDICA
Caso a empresa mantenha plano de assistência médica, estará autorizada a proceder ao respectivo desconto dos
valores não subsidiados.
Parágrafo Primeiro: As empresas, por si ou através de suas associações de funcionários poderão instituir
convênios farmácia em favor de seus empregados segundo regulamentação que será levada a efeito ou pelas
empresas ou pelas associações de funcionários, ficando, desde já, autorizados os descontos dos valores gastos
pelos trabalhadores de seus respectivos salários na forma prevista pelo Enunciado da Súmula 342 do Tribunal
Superior do Trabalho.
Parágrafo Segundo: As concessões descritas no caput e no parágrafo primeiro dessa cláusula não integrarão o
valor da remuneração para qualquer fim.

AUXÍLIO MORTE/FUNERAL
CLÁUSULA VIGÉSIMA  AUXÍLIO FUNERAL
A empresa empregadora pagará ao cônjuge sobrevivente e/ou sucessores do trabalhador falecido, seja por morte
natural ou acidental, a importância equivalente a 5 (cinco) salários equivalentes ao piso da categoria do profissional.
Parágrafo Primeiro: A empresa empregadora pagará ao trabalhador que for aposentado pelo Instituto Nacional de
Seguridade Social – INSS por invalides permanente a importância equivalente a 5 (cinco) salários equivalentes ao
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piso da categoria do profissional.
Parágrafo Segundo: As empresas que optarem em fazer seguro de vida a seus trabalhadores, ficarão isentas do
auxílio descrito no caput e no parágrafo primeiro, desde que o valor do prêmio seja igual ou superior ao mencionado.
Parágrafo Terceiro: Para os óbitos fora do trabalho, serão assegurados ao cônjuge sobrevivente e/ou sucessores o
direito de pleitear junto a seguradora o valor contratado.
Parágrafo Quarto: Em caso de acidente fatal a empresa deverá comunicar por escrito nos termos do artigo 142 do
decreto 357/91 de 03/12/91, ao SINTICOP, fornecendo uma via da CAT  Comunicação de Acidentes de Trabalho.

AUXÍLIO MATERNIDADE
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA  ESTABILIDADE DA GESTANTE
A empresa garantirá a empregada gestante o emprego ou salário até 60 (sessenta) dias após o término do período
de afastamento compulsório para o parto. Esta garantia não abrange empregada em período de experiência.
Parágrafo Primeiro: As trabalhadoras empregadas nestas condições não poderão ser dispensadas sumariamente,
a não ser em razão de prática de falta grave ou por mútuo acordo entre empregado e empresa devidamente
assistida pelo Sindicato Laboral.
Parágrafo Segundo: De acordo com o art. 7° inciso XVIII, da Constituição Federal, a licença da trabalhadora
empregada gestante será de 120 (cento e vinte) dias, os quais serão contados a partir da data de afastamento, na
forma da lei.
Parágrafo Terceiro: A empresa concederá licençamaternidade remunerada à(o) trabalhadora(o) empregada(o) que
adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança nos termos do Art. 392A, da CLT, de acordo com a
redação dada pela Lei n° 10.421/2002.

OUTROS AUXÍLIOS
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA  BENEFÍCIOS SOCIAIS
Na vigência da presente norma coletiva, ficam assegurados os seguintes benefícios sociais:
I. Salárioeducação: as empresas poderão habilitarse junto a Delegacia do Ministério da Educação – DEMEC,
com vistas à adoção de esquema misto de repasse do salárioeducação aos trabalhadores, nos termos do artigo
9º do DEC. nº 87.043/82.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA  AUXÍLIO ACIDENTÁRIO E MEDICAMENTOS
As empresas obrigamse a pagar a importância equivalente a 05 (cinco) pisos salariais do trabalhador, uma única
vez, em virtude de acidente de trabalho que o torne permanentemente inválido, mediante comprovação médica
competente.
Parágrafo único: As empresas que optarem em fazer seguro de vida a seus trabalhadores ficarão isentas do
auxílio descrito no caput, desde que o valor do premio seja igual ou superior ao mencionado.

CONTRATO DE TRABALHO – ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDADES
NORMAS PARA ADMISSÃO/CONTRATAÇÃO
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA  ADMITIDOS APÓS DATABASE
Igual reajustamento será concedido aos empregados admitidos após a database (01/03/2016), respeitado o limite
do menor salário já reajustado do empregado cumpridor da mesma função.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA  RETENÇÃO DA CTPS
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As empresas quando receberem a Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS – do trabalhador para
anotações e a retiverem, injustificadamente, por mais de 48 (quarenta e oito) horas, ficarão sujeitas a multa de valor
até 50% (cinquenta) por cento do salário mínimo regional nos termos do Art. 53 da CLT (Consolidação das Leis do
Trabalho).
Parágrafo Único: As empresas receberão e entregarão a CTPS ao trabalhador, mediante recibo nos termos do Art.
29 da CLT

DESLIGAMENTO/DEMISSÃO
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA  DA DEMISSÃO
A empresa se compromete a fornecer, uma única vez, carta de apresentação ao empregado dispensado sem justa
causa, quando por ele for solicitado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA  PAGAMENTO DAS VERBAS DECORRENTES DA RESCISÃO
CONTRATUAL
O pagamento das parcelas constantes do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (TRCT), ou recibo de
quitação equivalente, deverá ser efetuado nos seguintes prazos legais:
I . Se cumprido o aviso prévio pelo trabalhador: pagamento no 1º (primeiro) dia útil imediato ao término do mesmo
II . Em caso da ausência do aviso prévio, indenização do mesmo ou dispensa do seu cumprimento: pagamento até
o 10º (décimo) dia, contado da data da notificação ou da demissão.
III . No caso do término do contrato de trabalho por prazo determinado, inclusive o de experiência (quando
permitido): pagamento até o 1º (primeiro) dia útil imediato ao do seu termo.
Parágrafo Primeiro: O não cumprimento pela empresa dos prazos acima estabelecidos sujeitálaá a pagamento
de multa (art. 477 da CLT), em favor do trabalhador, em valor equivalente ao do seu salário, salvo quando,
comprovadamente, o trabalhador der causa à mora, em cumprimento ao disposto no parágrafo 8º, do art. 477, da
CLT. Tal não poderá ser cumulada com qualquer outra à qual o trabalhador faça jus em razão do mesmo fato.
Parágrafo Segundo: No caso de ocorrer rescisão do contrato de trabalho por justa causa, a empresa comunicará
ao trabalhador, por escrito, a infração ou infrações motivadoras da dispensa, em conformidade com o artigo 482, da
CLT.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA  RELAÇÃO DE SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO
Fornecimento pela empresa, no ato da assistência a rescisão contratual, prevista na legislação vigente desde que
solicitado por escrito pelo empregado, contra recibo, da relação dos salários de contribuição, para fins
previdenciários e da comunicação de dispensa e requerimento do seguro desemprego.

AVISO PRÉVIO
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA  AVISO DE DISPENSA
O aviso prévio para os trabalhadores demitidos sem justa causa será de 30 (trinta) dias, nos termos do que
preceituado no art. 487, item II, da CLT.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA  REAJUSTE DO AVISO PRÉVIO
O reajuste salarial determinado no curso do aviso prévio beneficia ao empregado préavisado da dispensa, do
mesmo que já tenha recebido o salário correspondente ao período.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA  HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO
As homologações dos contratados superiores a 1 (um) ano , deverão ser feitas nas entidades Sindicais
Profissionais, excetuandose os casos de motivos relevantes, observando:
I A entidade representativa da Categoria Profissional, de acordo com o artigo 477, § 2º da CLT. Tem como
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atribuição à competência para prestação de assistência dos trabalhadores por ocasião das rescisões dos contratos
de trabalho, podendo, a seu critério, utilizarem de ressalvas na hipótese de dúvidas quanto à interpretação de
dispositivos legais e normas coletivas.
II O aviso Prévio deverá ser comunicado por escrito, constando do mesmo, de forma clara, a data, local e hora
para liquidação das verbas rescisórias, com o “ciente” do trabalhador. Caso o trabalhador não compareça, o
Sindicato Profissional deverá fornecer certidão à Empresa atestando a ausência do trabalhador, do mesmo modo,
será fornecida ao trabalhador na ausência da Empresa, Certidão de não comparecimento da mesma.
III O Sindicato laboral se comprometerá a implantar um sistema de atendimento com hora marcada para
homologação de rescisões e contrato de trabalho.
IV As empresas deverão encaminhar ao sindicato laboral carta de preposto, com poderes para representalas nas
homologações perante o mesmo, evitando questionamento quanto à legitimidade da representação da Empresa.
Parágrafo Único: O trabalhador alojado, a ser dispensado sem justa causa, terá direito a permanecer no
alojamento, ou em local designado pela empresa, até o dia posterior ao recebimento de suas verbas rescisórias,
com fornecimento de 3 (três) refeições diárias.

MÃODEOBRA TEMPORÁRIA/TERCEIRIZAÇÃO
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA  MÃO DE OBRA
A empresa, em sua atividade produtiva, utilizarseá de mão de obra própria, de empreiteiros, subempreiteiros e
autônomos, desde que regularmente constituídos ou inscritos nos órgãos competentes. Em ambas as hipóteses
responderá subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados, inclusive pelo
cumprimento do presente acordo, bem como no que tange ao recolhimento das contribuições.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA  MÃO DE OBRA DE TERCEIROS
A empresa poderá utilizar mão de obra de empreiteiros, subempreiteiros e/ou autônomos, desde que regularmente
constituídos ou inscritos nos órgãos competentes.
Parágrafo Único: – As obrigações trabalhistas e previdenciárias dos trabalhadores, bem como aquelas
decorrentes do cumprimento da presente da Convenção, deverão ser suportadas pelos empregadores, podendo
ocorrer da empresa tomadora dos serviços ser coresponsabilizada pelo cumprimento das obrigações, nos termos
determinados pela Lei em vigor na época da ocorrência dos fatos.

CONTRATO A TEMPO PARCIAL
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA  CONTRATO DE EXPERIÊNCIA
O prazo máximo do contrato de experiência será de 90 (noventa) dias, devendo ser redigido em duas vias, uma das
quais fornecidas ao trabalhador, obedecendo ao artigo 445 da CLT.
Parágrafo Único: Considerase por prazo indeterminado o contrato de trabalho celebrado pelo trabalhador que for
readmitido no prazo máximo de 6 (seis) meses, na mesma função e na mesma empresa.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA  DO CONTRATO DE TRABALHO POR OBRA CERTA OU SERVIÇO
CERTO
Fica convencionado que as empresas poderão contratar funcionários obedecendo ao Contrato de Trabalho por Obra
Certa ou Serviço Certo, de que trata a Lei 2.959 de 17 de novembro de 1956.
Parágrafo Primeiro: O caput desta cláusula fica cumulado ao disposto no Art. 443, §§ 1º e 2º, da CLT, com
observância dos requisitos nela inseridos, que será assinado pelas empresas e seus trabalhadores.
Parágrafo Segundo: O contrato deverá ser assinado individualmente pelas empresas e o trabalhador que for
contratado.
Parágrafo Terceiro: Quando praticado o contrato previsto no caput desta cláusula, as empresas informarão ao
SINTICOPMS o número de empregados contratados e a respectiva obra.

ESTÁGIO/APRENDIZAGEM
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ESTÁGIO/APRENDIZAGEM
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA  ESTÁGIO
A empresa deverá facilitar o estágio de seus empregados, estudantes em cursos técnicos e/ou superiores, na área
de sua especialização.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA  APRENDIZAGEM
Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos dos Serviços
Nacionais de Aprendizagem (SESI, SENAI, SENAC, etc) número de aprendizes equivalente a 5% (cinco por cento),
no mínimo, e 15% (quinze por cento), no máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas
funções demandem formação profissional.
Parágrafo Primeiro: As frações de unidade, no cálculo da percentagem, darão lugar à admissão de um aprendiz.
Parágrafo Segundo: Entendese por estabelecimento todo complexo de bens organizado para o exercício de
atividade econômica ou social do empregador, que se submeta ao regime da CLT.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA  INCENTIVO À EDUCAÇÃO
O Sindicato Laboral e empresa não medirão esforços no sentido de incentivar a promoverem a educação dos
trabalhadores e dos seus filhos.
Parágrafo primeiro: Recomendase a empresa que evitem a demissão ou transferência dos trabalhadores que
participem de programas de alfabetização, no canteiro de obras ou outro local disponibilizado aos trabalhadores,
visando não interromper o aprendizado.
Parágrafo Segundo: A empresa deverá facilitar o estágio de seus empregados, estudantes em cursos técnicos
e/ou superiores, na área de sua especialização.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA  QUALIDADE/PRODUTIVIDADE
As partes fixam, como objetivo comum, a melhoria de qualidade e da produtividade na construção e deverão
promover, conjuntamente, campanhas, eventos, cursos, entre outras atividades, visando:
Parágrafo primeiro: Melhorar as condições de trabalho nos canteiros de obras, nos ambientes de trabalho e de
incentivo aos trabalhadores.
Parágrafo segundo: Alfabetização, treinamento profissional e esclarecimento, quando necessário, nos canteiros
de obras, locais de trabalho e sede Sindicais, escolas, etc.

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA  DEFICIENTES FÍSICOS
A empresa comprometese a não fazer restrições para admissão de deficientes físicos, sempre que as
circunstâncias técnicas materiais e as administrativas assim as permitam, assim como a atender ao que
determinado na Lei nº 7.853/1989, regulamentada pelo Decreto 3.298/1999, alterado pelo Decreto nº 5.296/2004
bem como o art. 93 da Lei nº 8.213, de 24.07.91, que estabelecem que a empresa com 100 ou mais empregados
estará obrigada a preencher de 2% a 5% de seus cargos com beneficiários da previdência social reabilitados ou
com pessoas portadoras de deficiência habilitadas, na seguinte proporção:
I  até 200 empregados 2%;
II  de 201 a 500 empregados 3%;
III  de 501 a 1000 4%;
IV  mais de 1000 empregados 5%.
Parágrafo Único: Para os efeitos do Decreto 3.298/1999, considerase deficiência toda perda ou anormalidade de
uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de
atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser.
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RELAÇÕES DE TRABALHO – CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE
PESSOAL E ESTABILIDADES
PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA  PROMOÇÕES
Todas as promoções deverão ser acompanhadas de aumento salarial de acordo com a política salarial da
empresas, procedendose as competentes anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social.

NORMAS DISCIPLINARES
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA  QUADRO DE AVISOS
A empresa manterá Quadro de Avisos em local acessível aos trabalhadores, para a afixação de matérias de
interesse da categoria, vedada a divulgação de material político partidário ou ofensivo a quem quer que seja.

TRANSFERÊNCIA SETOR/EMPRESA
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA  TRABALHO NO EXTERIOR

Sendo o empregado contratado para trabalhar no exterior, ou quando transferido para
trabalhar no exterior, cumprirá ao empregador garantir ao empregado, assistência médico
odontológica e jurídica no local da prestação de serviço, asseguradas as garantias já
estabelecidas pela lei 7.064, de 06/12/82, e no decreto 89.339 de janeiro de 1984.
FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE TRABALHO
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA  FERRAMENTAS DE TRABALHO
Os empregadores obrigamse a fornecer material para o pleno e bom desempenho do trabalho, além de ferramentas
de uso coletivo.
Parágrafo Único: As ferramentas e materias serão entregues mediante comprovante assinado pelo trabalhador,
pelas quais ficará responsável, sendo sua reposição feita somente com a devolução das mesmas, quando fora das
condições normais de uso. O trabalhador devolverá as ferramentas que estiverem em seu poder, por ocasião da
rescisão contratual

IGUALDADE DE OPORTUNIDADES
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA  DISCRIMINAÇÃO
Nos termos da Constituição Federal Vigente é vedado aos empregadores, no ato da admissão de um empregado ou
durante a vigência do contrato laboral, a discriminação, seja de cor, raça, credo, sexo, idade, partido político ou
qualquer outro tipo que possa ferir a sua integridade como ser humano e cidadão.

ESTABILIDADE SERVIÇO MILITAR
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA  ESTABILIDADE SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO
Fica garantida a estabilidade provisória no emprego ao trabalhador alistado no serviço militar, sem repercussão
financeira ou previdenciária, nos termos do artigo 132 da CLT.

ESTABILIDADE APOSENTADORIA
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA  EMPREGADOS EM VIAS DE APOSENTADORIA
Fica assegurada a estabilidade provisória de 18 (dezoito) meses aos empregados que tenham 08 (oito) anos ou
mais de trabalho ininterrupto, prestado ao mesmo empregador, e que estejam a 18 (dezoito) meses de sua
aposentadoria por idade ou tempo de contribuição, fato esse que deverá ser devidamente comprovado pelo Instituto
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Nacional de Seguridade Social  INSS.

OUTRAS NORMAS REFERENTES A CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DO TRABALHO
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA  GUARDA DE BICICLETAS
A empresa destinará local apropriado nos canteiros de obras para guarda de bicicletas.

OUTRAS NORMAS DE PESSOAL
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA  RECIBO DE DOCUMENTOS
Fica o empregador obrigado a fornecer recibos de documentos entregues por seus empregados, para qualquer
finalidade, discriminando os documentos recebidos e as datas de recebimento e devolução dos mesmos, ocasião
em que o empregado dará recibo de que lhe foram devolvidos os referidos documentos.

JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS
COMPENSAÇÃO DE JORNADA
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA  BANCO DE HORAS
As horas excedentes à jornada diária serão compensadas pela correspondente diminuição em outros dias, desde
que não exceda ao período máximo de 120 (cento e vinte) dias à soma das jornadas semanais de trabalho
previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de dez horas diárias, independentemente de acordo de
compensação de horas, nos termos do art. 6ª da Lei 9.601/98, sem acréscimo de salário, desde que aprovado em
Assembléia Geral junto aos empregados e associados.
Parágrafo Primeiro: As empresas e/ou estabelecimentos deverão criar um banco de horas para controle da jornada
laboral, obedecendo ao que dispões o art. 6ª da Lei 9.601/98.
Parágrafo Segundo: Para efeito da aplicação do disposto nesta cláusula, fica definido que empresa e
estabelecimento tem o mesmo significado.
Parágrafo Terceiro: Havendo a rescisão do Contrato de Trabalho sem a compensação integral da jornada
extraordinária, de acordo com esta cláusula, deverá a empresa e/ou estabelecimento efetuar o pagamento das
horas extras não compensadas, calculadas sobre o valor da remuneração na data da rescisão.
Parágrafo Quarto: Empresas só poderão implantar o Banco de Horas, desde que estejam quites com as horas
extras trabalhadas de seus funcionários até a data de 29/02/2016.
Parágrafo Quinto: As empresas que optarem pela aplicação do Banco de Horas deverão comunicar formalmente
aos Sindicatos convenentes, mediante correspondência protocolada para cada Sindicato

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA  COMPENSAÇÃO DE HORAS TRABALHADAS
A jornada semanal de 44 (quarenta e quatro) horas poderá ser cumprida de segundafeira a sextafeira mediante a
compensação das horas normais de trabalho do sábado, sugerindose as seguintes condições:
1)01(um) dia de 08 (oito) horas de trabalho.
2)04 (quatro) dias de 09 (nove) horas de trabalho.
Parágrafo Primeiro: A empresa fica autorizada a estabelecer, de comum acordo com seus empregados,
compensação de dias pontes.
Parágrafo Segundo: As horas trabalhadas a título de compensação não serão consideradas horas extras, para
qualquer fim.
Parágrafo Terceiro: Não será exigida da empresa, assinatura de acordo individual para compensação das horas
trabalhadas aos sábados.
Parágrafo Quarto: Poderão as empresas, em consenso com os trabalhadores, negociar coletiva ou individualmente
a prorrogação da jornada de trabalho. Quando a prorrogação se der após as 20h00 (vinte) horas, deverão as
empresas fornecer uma refeição aos trabalhadores antes do início da prorrogação, não podendo haver qualquer
ônus aos trabalhadores pelo fornecimento dessa refeição.
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Parágrafo Quinto: Em sendo apresentado pelas empresas a necessidade de prorrogação da jornada de trabalho
que ultrapasse o limite de 10 horas (dez horas) diárias (apenas em casos excepcionais, assim considerados os que
possam causar danos irreparáveis ou de difícil reparação à empresa), ficam estas autorizadas. Deverá, porém, ser
respeitados o limite máximo de 12 horas de trabalho nos termos do que preceituado nos artigos 61 e seguintes da
CLT, bem como o descanso mínimo obrigatório de 11 horas intrajornada, nos termos do que preceitua o artigo 66 da
CLT.
Parágrafo Sexto: Quando a empresa suspender o trabalho, por motivos técnicos para execução de serviços
manutenção, limpeza ou outras razões, não poderá exigir a compensação das horas faltantes com trabalho
extraordinário, em dias de férias, nem exigir que reponham as horas deixadas de trabalhar, isto ocorrendo, as
mesmas serão pagas como horas extraordinárias.

INTERVALOS PARA DESCANSO
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA  SUSPENSÃO DE REGISTRO DE PONTO NOS
INTERVALOS INTRAJORNADAS
As partes convencionam que doravante ficam os trabalhadores dispensados de marcação de ponto nos intervalos
para alimentação, devendo ser registrados pelos mesmos apenas os horários de início e término de expediente.
Para isso, nos livros ou cabeçalhos de cartões de pontos deverão constar, explicitamente, os horários de saída e
entrada relativos ao intervalo de almoço.
Parágrafo Primeiro: Para o pessoal das obras, o horário de intervalo para refeições será no mínimo de 01 (uma)
hora, a ser fixado dentro do período compreendido entre 11h00 (onze) e 13h00 (treze) horas, a critério dos
empregadores.
Parágrafo Segundo: Para o pessoal administrativo o horário de refeição ficará a critério de cada empregador,
dentro do período compreendido entre 10h30 (dez e trinta) e 14h00 (quatorze) horas.

CONTROLE DA JORNADA
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA  DO HORÁRIO E DA JORNADA DE TRABALHO
Fica critério de cada empresa estabelecer as jornadas diárias de trabalho, assim como as devidas compensações
de horário.
Parágrafo Primeiro: Fica sugerido o horário das 07h00 às 17h00, de segunda a quintafeira, e de 07h00 às 16h00
na sextafeira, com intervalo de 01 hora de almoço.
Parágrafo Segundo: Preferencialmente não haverá jornada normal de trabalho aos Sábados, ficando
convencionado que a duração normal de trabalho será de 44 (quarenta e quatro) horas semanais.
Parágrafo Terceiro: As horas de sábado poderão ser compensadas de segunda a sextafeira, de acordo com as
necessidades de trabalho de cada empresa.
Parágrafo Quinto: Sábado ou dia compensado é considerado como dia útil.
Parágrafo Sexto: Não será exigido das empresas assinatura de acordo individual para compensação das horas
trabalhadas aos sábados.
Parágrafo Sétimo: Fica instituída a jornada de trabalho de 12 x 36 (doze horas de trabalho por trinta e seis horas
de repouso) para a função de vigia, respeitandose o limite de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, ficando o
empregador, nesse caso, desobrigado de qualquer ônus que não o pagamento do adicional noturno. Não se
entendendo, pois, como hora extraordinária, aquelas cumpridas após a 8ª (oitava) diária, tendo em vista a
compensação que se opera.
Parágrafo Oitavo: O trabalho aos sábados não implicará na nulidade do acordo de compensação.

FALTAS
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUARTA  ABONO DE FALTAS
Serão abonadas e justificadas, inclusive para efeito de férias, as faltas ao serviço decorrente de internação de
cônjuge, companheiro, companheira, filho e dependentes legalmente habilitados pela Previdência Social  por até 2
(dois) dias, quando a internação ocorrer no mesmo município e por até 3 (três) dias em caso de internação em
município distante mais de 60km do local de trabalho, devendo estas situações serem devidamente comprovadas
mediante documento da internação ocorrida.
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Parágrafo Primeiro: fica assegurado ao trabalhador abrangido pela presente norma coletiva o abono de meio
expediente para que o mesmo possa receber as cotas do PIS/PASEP, exceto quando pagas pela própria Empresa,
por meio da folha de pagamento. Nos locais onde não houver agência da CEF ou casa lotérica autorizada a efetuar
o pagamento, o abono será pelo dia integral de falta.
Parágrafo Segundo: fica assegurado ao trabalhador abrangido pela presente norma coletiva o abono pelas horas
não trabalhadas, para que o mesmo possa solicitar e receber o FGTS da rescisão do emprego mediatamente
anterior, excluindo eventuais diferenças e saldos remanescentes, sendo meio expediente para dar entrada no
pedido e meio expediente para receber o pagamento, o que deverá ser devidamente comprovado. Nos locais onde
não houver agência da CEF, o abono de falta será pelo expediente integral.
Parágrafo Terceiro: O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário por:
a) 01 (um) dia em caso de falecimento de sogro (a);
b) 01 (um) dia por semestre para doação de sangue;
c) 01 (um) dia para os menores quando necessitarem comparecer ao serviço de alistamento militar.
d) 03 (três) dias úteis em caso de casamento;
e) 05 (cinco) dias em caso de nascimento de filho (a);
f) por até 03 (três) dias consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge, pais, irmãos, filhos e companheiro (a),
este último desde que devidamente cadastrado junto ao INSS;

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUINTA  ABONO DE FALTAS AO ESTUDANTE
Concedese ao trabalhador estudante licença remunerada em dias de provas, desde que avisado o empregador com
72 (setenta e duas) horas de antecedência e mediante comprovação escrita do estabelecimento escolar oficial,
autorizado ou reconhecido pelo MEC, nos termos do art. 473, inciso VII da CLT
Parágrafo Primeiro: As partes concordam em estender os benefícios desta cláusula para os cursos de
alfabetização e cursos profissionalizantes.
Parágrafo Segundo: Concederseá licença remunerada para o trabalhador realizar exames vestibulares, desde
que devidamente comprovados pelo documento de inscrição, bem como com aviso ao empregador, com
antecedência de 72 (setenta e duas) horas antes da realização das provas.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEXTA  PAGAMENTO DE FALTAS JUSTIFICADA POR ATESTADO
MÉDICO
A empresa somente aceitará para justificativa e abono de faltas ao serviço, atestados que preencham os requisitos
da lei (Atestado Médico Padrão) fornecidos por médicos credenciados por entidades oficiais, por planos de saúde
conveniados ou por médicos credenciados da própria empresa.

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE JORNADA
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA  CONTROLE DE JORNADA DE MOTORISTAS E AJUDANTES
OU AUXILIARES DE MATORISTAS
Estão excepcionados conforme art. 62 da CLT, os trabalhadores investidos na função de motoristas e ajudantes de
motorista que exercerem atividade externa incompatível com a fixação e controle de horário de trabalho, devendo
tal condição ser anotada na Carteira de Trabalho e Previdência Social e no Registro de Empregado.
Parágrafo Primeiro: Nos casos previstos no caput desta cláusula, e considerando a impossibilidade de controle da
jornada por parte do empregador, fica vedado ao trabalhador investido nas funções de motorista e ajudante de
motorista, exceder a jornada de trabalho fixada em lei, não podendo ser, portanto, o empregador responsabilizado
por eventual excesso resultante da vontade e conveniência do trabalhador.
Parágrafo Segundo: Para todo e qualquer efeito, não será considerado como controle de jornada de trabalho do
motorista e do ajudante do motorista, o relatório de viagem, o disco do tacógrafo, a documentação exigida pelo
Poder Público ou quaisquer outros documentos utilizados por terceiros contratantes dos serviços, as comunicações
por telefone, por rádio ou outras assemelhadas entre ele e o empregador, bem como pelo sistema de rastreamento
por satélite, nos termos da OJSDI332 e Resolução Contram 816/86.

FÉRIAS E LICENÇAS
REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?NrSolicitacao=MR014992/2016&CNPJ=33174384000118&CEI=

14/20

21/06/2016

Mediador  Extrato Convenção Coletiva

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA OITAVA  FÉRIAS
O início das férias individuais ou coletivas não poderá coincidir com sábado, domingo, feriado ou dia de
compensação de repouso semanal.
Parágrafo Primeiro: Sempre que as férias forem concedidas após o prazo de que se trata o art. 134 da CLT, o
empregador pagará em dobro remuneração encontrada com as medidas salariais, não considerando apenas o
salário básico.
Parágrafo Segundo: As férias coletivas deverão ser comunicadas ao Sindicato Laboral nos termos da CLT.

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE FÉRIAS E LICENÇAS
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA NONA  DEBANDA / VISITA À FAMÍLIA
A empresa concederá mensalmente, aos empregados que estiverem fora de seu domicílio, uma licença remunerada
consistente em um dia útil, sendo este coincidente com a data do dia do pagamento de salários a que se refere à
cláusula 7ª (sétima) deste acordo.
Parágrafo Primeiro: Na demissão sem justa causa, o trabalhador contratado para trabalhar fora de seu domicílio
que tenha tido sua passagem de vinda paga pela empresa terá assegurado a passagem de retorno em ônibus
convencional até o local de seu domicílio.
Parágrafo Segundo: Caso a empresa tenha realizado, por suas expensas, o transporte dos bens móveis do
trabalhador, ficará obrigada a devolvêlo, quando da dispensa, ao mesmo local ou em local escolhido pelo
trabalhador, desde que, nesta última situação, a distância seja equivalente.
Parágrafo Terceiro: Caso a empresa tenha funcionários oriundos de outros Estados, fica facultado um
entendimento entre as partes quanto às alterações nos prazos acima fixados, desde que o trabalhador tenha, no
mínimo, dois dias úteis de licença remunerada.

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA  COMPARECIMENTO A JUSTIÇA EM GERAL
As horas em que o trabalhador faltar serviço, para comparecimento a justiça, como parte ou testemunha, não serão
descontadas do seu salário, mediante a respectiva comprovação oficial do órgão respectivo.

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR
CONDIÇÕES DE AMBIENTE DE TRABALHO
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA  ALOJAMENTO
Aos trabalhadores que residam no local de trabalho deverá ser oferecido alojamento que apresentem adequadas
condições sanitárias tais como:
A)Ventilação e luz direta suficiente;
B) Armário individual;
C) Dedetização a cada seis meses;
D) Limpeza diária;
E) Proibição de aquecimento ou preparo de qualquer refeição no interior do alojamento.

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SEGUNDA  CONDIÇÕES SANITÁRIAS
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As instalações sanitárias deverão ser mantidas, pela empresa, em bom estado de conservação, asseio e higiene, e
deverão ser instaladas para grupo de 20 (vinte) trabalhadores, nas seguintes condições:
A) Um lavatório provido de material de limpeza (sabonete, papel para secagem das mãos e higiênico), proibindose
o uso de toalhas coletivas.
B) Um vaso sanitário que deverá ser sifonado e possuir caixa de descarga.
C) Um mictório provido de aparelho de descargas provocadas, ou automática, de fácil escoamento e limpeza.
D) Um chuveiro elétrico nos termos da NR24 da portaria 3.214/78.
E) As paredes e os pisos dos sanitários deverão ser revestidos de material impermeável.
F) As instalações sanitárias deverão ser submetidas a processo permanente de higienização, de sorte que sejam
mantidas limpas e desprovidas de quaisquer odores.
G) Excetuase dessas obrigações as empresas que prestem serviços em locais que já atendam o cumprimento do
Caput.

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA TERCEIRA  ÁGUA POTÁVEL
Nos locais de trabalho deve ser fornecida água potável, proibindose o uso do local para lavagem das mãos,
ferramentas, peças e etc.

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA QUARTA  EQUIPES DE RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA
Com a finalidade de garantir a segurança das equipes móveis de recuperação asfáltica (tapaburacos), devese
prever a utilização de placas de sinalização (duas unidades) e cones plásticos coloridos (oito unidades), que se
constituem nos equipamentos de proteção coletiva (EPC).
Além disso, os componentes da equipe deverão portar os equipamentos de proteção individual (EPI), como:
uniforme completo, botina, óculos, luvas de raspa, protetor auricular e capa de chuva.

UNIFORME
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA QUINTA  FORNECIMENTO DE UNIFORMES E ROUPAS DE TRABALHO
A empresa fornecerá a seus empregados gratuitamente, uniformes de acordo com a especificidade da atividade,
bem como, equipamento de proteção individual e de segurança, quando por ela exigidos na prestação do serviço ou
quando a atividade assim o exigir.
Parágrafo Único: Caso a empresa exija a utilização de uniforme, fornecerá até 2 (dois) jogos, incluindose 02 (dois)
pares de botas por semestre.

CIPA – COMPOSIÇÃO, ELEIÇÃO, ATRIBUIÇÕES, GARANTIAS AOS CIPEIROS
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SEXTA  CIPA
Quando obrigada ao cumprimento da NR5, da Portaria 3.214/78 (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), a
empresa deverá comunicar ao Sindicato dos Empregados, (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da
Construção Pesada de Mato Grosso do Sul), com antecedência de 45 (quarenta e cinco) dias, a data da realização
das eleições.
Parágrafo Primeiro: O registro da candidatura será efetuado contra recibo e firmado por responsável do setor da
administração da empresa.
Parágrafo Segundo: A votação será feita através de lista única de candidatos.
Parágrafo Terceiro: Os mais votados serão proclamados vencedores nos termos da NR5 da portaria 3.214/78, e o
resultado das eleições será comunicado ao Sindicato dos Trabalhadores no prazo de 30 (trinta) dias.
Parágrafo Quarto: Os representantes dos empregados eleitos como titulares para compor a CIPA, gozarão de
estabilidade provisória, desde o registro de sua candidatura até 12 (doze) meses após o término do mandato.

EXAMES MÉDICOS
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SÉTIMA  EXAMES MÉDICOS OBRIGATÓRIOS
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As empresas são obrigadas, conforme o artigo. 168 da CLT, a submeterem seus funcionários aos seguintes
exames:
a

Admissional;

b

Periódico;

c

De retorno ao trabalho após acidente;

d

Por mudança de função;

e

Demissional.

Parágrafo Único: Os exames poderão ser realizados em: Serviço médico Próprio da empresa; pela contratação de
médico especializado e credenciado ou usando o serviço médico dos Sindicatos dos Trabalhadores relacionados
nesta Convenção, se houver disponibilidade.

ACOMPANHAMENTO DE ACIDENTADO E/OU PORTADOR DE DOENÇA PROFISSIONAL
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA OITAVA  EMPREGADO ACIDENTADO
O empregado vitimado por acidente de trabalho, terá estabilidade no emprego, nos termos da legislação vigente.

PRIMEIROS SOCORROS
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA NONA  PRIMEIROS SOCORROS
A empresa manterá nos locais de trabalho, em lugar apropriado e de fácil acesso, caixa de primeiros socorros, a
qual conterá medicamentos básicos.
Parágrafo Único: Deverá haver também prevenção no que tange as doenças ocupacionais, bem como, vacinação
no canteiro de obra. Desde que os órgãos de saúde se disponham a fazêlas.

RELAÇÕES SINDICAIS
LIBERAÇÃO DE EMPREGADOS PARA ATIVIDADES SINDICAIS
CLÁUSULA SEPTAGÉSIMA  CONGRESSO E CONFERÊNCIA
Os empregadores concederão licença remunerada, de no máximo 03 (três) dias corridos anuais, aos empregados
que forem convocados pelo SINTICOP para participarem de Congressos Sindicais inerentes a classe da
Construção Pesada, na seguinte proporção:
 01(um) trabalhador para a empresa que conte com até no máximo 200 trabalhadores;
 02(dois) trabalhadores para a empresa que conte com mais de 200 trabalhadores
Parágrafo Único: As pequenas empresas com menos de 40 funcionários e com menos de 05 (cinco) funcionários
por especialidade, estarão desobrigadas da concessão desta licença.

CLÁUSULA SEPTAGÉSIMA PRIMEIRA  QUADRO DE AVISOS E VISITAS PERIÓDICAS
O Sindicato dos Trabalhadores relacionado neste acordo poderá afixar no quadro de avisos das empresas,
mensagens, comunicações e avisos de interesse dos trabalhadores ou da categoria, vedado os de conteúdo
políticopartidário ou ofensivos à moral e bons costumes.
Parágrafo Primeiro: As empresas permitirão, durante trinta minutos, a presença do sindicato laboral para
realização de palestras e orientações, visando maior bem estar, harmonia, paz e felicidade do trabalhador e
consequentemente maior produtividade.
Parágrafo Segundo: O Sindicato dos trabalhadores oficiará ao SINDUSCONMS com antecedência mínima de
sete dias, dando o nome da empresa a ser visitada. Esta empresa marcará o dia e horário para a presença do
Sindicato dos Trabalhadores em seu canteiro em horário de trabalho.
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ACESSO A INFORMAÇÕES DA EMPRESA
CLÁUSULA SEPTAGÉSIMA SEGUNDA  ACESSO ÀS INFORMAÇÕES
As empresas que tenham sede em local diverso da base territorial abrangida pelas entidades sindicais que assinam
a presente convenção ficam obrigadas a disponibilizar as seguintes informações:
1.
2.
3.

Endereço da obra;
Cópia do contrato das empresas que esta subcontratar;
Número aproximado de seus trabalhadores e dos trabalhadores das empresas que subcontratar.

Parágrafo único: As empresas que deixarem de prestar às informações descritas no caput deste artigo incidirão
em multa de 20% sobre o valor de sua folha salarial que será revertida aos sindicatos convenentes.

CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS
CLÁUSULA SEPTAGÉSIMA TERCEIRA  CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL LABORAL
As empresas descontarão mensalmente, a título de contribuição assistencial, o percentual de 1,5% (um e meio por
cento) do mês de março de 2016 a fevereiro de 2017 do salário base dos trabalhadores filiados e/ou associados em
favor do SINDICATO DOS TRAB NAS INDÚSTRIAS DA CONSTR PESADA MS.
Parágrafo Primeiro: O Sindicato Laboral fornecerá, gratuitamente, guias (boleto bancário) para as empresas em
tempo hábil, a fim de que, promovam o pagamento da Contribuição dos trabalhadores filiados ou associados, as
empresas enviarão cópias dos boletos bancários pagos, juntas com relação de todo o pessoal da obra contendo:
nome data de admissão, salário, n°. da CTPS e Série, RG e CPF do trabalhador; para que, o Sindicato Laboral
possa atualizar e ampliar a sua relação.
Parágrafo Segundo: O desconto Assistencial dos trabalhadores associados e/ou filiados destinase a manutenção
e custeio do Sindicato, que lhe proporcionará direta ou indiretamente, de acordo com suas condições financeiras,
serviços assistenciais, tais como: assistência jurídica, médica, habilitação de créditos se necessários, sorteios
com premiação, cursos de qualificação e requalificação profissional realizado ou não em sua sede e subsede.
Parágrafo Terceiro: Os descontos somente serão efetuados dos trabalhadores que estiverem associados e/ou
filiados ao SINDICATO DOS TRAB NAS INDUSTRIAS DA CONSTR PESADA MS. O sindicato laboral entregará
cópia assinada pelo empregado à empresa, iniciando assim a obrigação do desconto aludido.

CLÁUSULA SEPTAGÉSIMA QUARTA  CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL
Fica estabelecido, conforme deliberação da Assembléia Geral do Sindicato Patronal – SINDUSCON/MS, a
Contribuição Assistencial Patronal, a que se sujeitarão as empresas associadas, que se constitui na
obrigatoriedade de recolhimento em favor do Sindicato Intermunicipal da Indústria da Construção do Estado de Mato
Grosso do Sul, no valor de 2% (dois por cento) do total da folha de pagamento de salários.
Parágrafo Primeiro: : O recolhimento do valor descrito no caput desta cláusula será realizado pelas empresas em
duas parcelas, sendo 1% (um por cento) sobre a folha de pagamento do mês agosto de 2016, e 1% (um por cento)
sobre a folha de pagamento do mês de novembro de 2016, com contribuição mínima de cada parcela
correspondendo a 50% (cinquenta por cento) do salário de um servente. O prazo de recolhimento deverá ser
efetuado até o 5º dia útil dos meses de setembro e dezembro de 2016, respectivamente.
Parágrafo Segundo: O SINDUSCON/MS encaminhará às empresas associadas e não associadas documento
informando a representatividade desta entidade nas questões coletivas relacionadas à categoria. Na mesma
oportunidade possibilitará às empresas não associadas à faculdade de se fazer representar por meio do pagamento
da contribuição assistencial patronal que corresponderá a 2% da folha de pagamento de salários do mês de agosto
de 2016 que deverá ser paga até o último dia útil do mês de setembro de 2016. O valor da Contribuição não poderá,
em nenhuma hipótese, ser menor do que o valor do salário do servente estabelecido nesta Convenção.
Parágrafo Terceiro: O recolhimento será efetuado em guia própria, enviada pelo SINDUSCON – MS.
Parágrafo Quarto: As empresas que se vierem a constituir durante a vigência desta Convenção desde que
associadas, ficarão incursas na obrigação de arcar com a contribuição em quadra, tomandose por base cálculo
sobre a folha de pagamento ou salário de um servente da categoria, vigente no mês da constituição da empresa,
com recolhimento até o último dia do mês subsequente.
Parágrafo Quinto: A falta de recolhimento da Contribuição Assistencial Patronal, pelas empresas associadas, até
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as datas fixadas no “caput” e parágrafo primeiro desta cláusula, constituirá a empresa em mora, com acréscimo
dos juros de 1% (um por cento) ao mês, atualização de débito pelo IGPM/FGV e multa de 2% (dois por cento) até o
efetivo pagamento.

CLÁUSULA SEPTAGÉSIMA QUINTA  CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL
Quando do pagamento das diferenças salariais decorrentes da aplicação do reajuste salarial concedido em função
da aplicação da CCT 2016/2017, ou no pagamento de rescisões de contrato de trabalho complementar, será
descontado de todos os trabalhadores e repassado para o SINTICOPMS, o valor equivalente a 3 (três) horas
normais de trabalho de cada empregado, a título de contribuição negocial.
Parágrafo Único  Subordinase o desconto assistencial a não oposição do trabalhador, manifestada
individualmente, e do próprio punho, perante o SINTICOPMS, até 10 (dez) dias após a data da Assembleia Geral
de aprovação da CCT 2016/2017.

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE REPRESENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO
CLÁUSULA SEPTAGÉSIMA SEXTA  DIA DO TRABALHADOR DA CONSTRUÇÃO PESADA
Fica instituído o 3º (terceiro) domingo do mês de dezembro para comemorações do dia do trabalhador da
construção pesada, data em que não haverá expediente normal de trabalho.

DISPOSIÇÕES GERAIS
REGRAS PARA A NEGOCIAÇÃO
CLÁUSULA SEPTAGÉSIMA SÉTIMA  COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA LEI Nº 9958/2000
A Comissão de Conciliação Prévia será composta de 01 (um) membro de cada Sindicato Laboral e 01(um) membro
do Sindicato Patronal, mais 01 (um) suplente que somente será convocado na falta do titular.
Parágrafo Primeiro: A Comissão de Conciliação Prévia do Sindicato Laboral deverá informar, em sua sede e pelos
meios que se fizerem adequados, o local e horário de atendimento.
Parágrafo Segundo: O Sindicato Laboral escolhera seus representantes dentre os diretores da entidade.
Parágrafo Terceiro: O Sindicato Patronal escolhera seus representantes e os indicará até o mês subsequente da
assinatura desta Convenção.
Parágrafo Quarto: A Comissão de Conciliação Prévia reunirseá conforme local indicado, no prazo máximo de 10
(dez) dias após o recebimento da demanda formulada pelo empregado ou empregador, por escrito, ou reduzida a
termo pelo funcionário da comissão, para tentativa de conciliação.
Parágrafo Quinto: Recebida a demanda formulada, na forma prevista no art. 625, § 10 da CLT, designarseá data
e horário para a realização da tentativa de conciliação, devendo obrigatoriamente entregar ao demandante uma
cópia da demanda com a data e hora da cessão a ser realizada, devidamente recepcionada com data e assinatura.
Parágrafo Sexto: A Comissão de Conciliação Prévia, após o recebimento da demanda formulada, comunicará o
demandado através de telefone, ou fax, ou correios, ou emails ou serviços de “motoboy” e com antecedência
mínima de 03 (três) dias, informandolhe a data, horário e local em que a Comissão se reunirá para a sessão de
tentativa de conciliação da demanda formulada.
Parágrafo Sétimo: Será fornecida, às partes, declaração de tentativa de conciliação, firmada pelos membros da
comissão com a descrição das reivindicações que será lançada em ata por reportação do que constar a demanda.
Parágrafo Oitavo:. Os membros da Comissão de Conciliação Prévia deverão advertir o empregado demandante,
que o termo de conciliação é título executivo extrajudicial e terá eficácia liberatória geral, exceto quanto às parcelas
expressamente ressalvadas no termo de acordo

CLÁUSULA SEPTAGÉSIMA OITAVA  COPIA DA R.A.I.S
As empresas, quando solicitadas por escrito pelo SINTICOPMS apresentarão para consulta, no prazo de 30 dias,
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uma cópia completa do recibo de entrega da RAIS.

MECANISMOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS
CLÁUSULA SEPTAGÉSIMA NONA  COMPETÊNCIA
Quaisquer dúvidas, controversas ou divergências em torno das cláusulas ora convencionadas, serão dirimidas pela
Justiça do Trabalho.

APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO
CLÁUSULA OCTAGÉSIMA  DAS OBRIGAÇÕES
Constitui dever e obrigação dos empregadores, empregados e entidades sindicais convenentes cumprirem e fazer
cumprir as normas aqui estabelecidas.

DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO
CLÁUSULA OCTAGÉSIMA PRIMEIRA  MULTA
A empresa, por descumprimento aos termos convencionados na presente Convenção Coletiva de Trabalho, quando
a infração não tiver previsão e cominação em texto legal, sujeitase ao pagamento da multa de 30% (trinta por
cento) do valor do piso salarial do trabalhador, cujo valor reverterá em favor do mesmo, em uma única vez.

RENOVAÇÃO/RESCISÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO
CLÁUSULA OCTAGÉSIMA SEGUNDA  DURAÇÃO E VIGÊNCIA
O presente Acordo Coletivo de Trabalho terá validade de 12 (doze) meses iniciandose em 1º de março de 2016
findando em 28 de fevereiro de 2017.

AMARILDO MIRANDA MELO
PRESIDENTE
SINDICATO INTERMUNICIPAL DAS INDUSTRIAS DA CONSTRUCAO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
SINDUSCONMS

WALTER VIEIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE
SINDICATO DOS TRAB NAS INDUSTRIAS DA CONSTR PESADA MS

ANEXOS
ANEXO I  ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL SINTICOP
Anexo (PDF)
A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério do Trabalho e
Emprego na Internet, no endereço http://www.mte.gov.br.
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