
CONVENCAo COLETIVA DE TRABALHO
(1°.09.2008 a 31.08.2009 e a 31.08.2010)

A) PARTES

1) EMPRESAS

SINDICATO DAS INDUSTRIAS GRAFICAS DO SUL CAT ARINENSE .

2)EMPREGADOS

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS GRAFICAS DO SUL DE SANTA
CATARINA.

As condi<.;:oes e clilUsulas aqui acordadas serao aplicadas no territ6rio de
competencia comum a am bas as partes, abrangendo os seguintes municipios:
Criciuma, Ararangua, I<.;:ara, Jacinto Machado, Morro da Fuma<.;:a,Meleiro, Nova
Veneza, Praia Grande, Sombrio, Timbe do Sui, Urussanga, Sider6polis, Lauro
MOiler, Orleans, Treze de Maio, Tubarao, Capivari de Baixo, Sangao do Sui,
Santa Rosa do Sui, Forquilhinha, Cocal do Sui, Bra<.;:odo Norte, Jaguaruna,
Sao Ludgero, Maracaja, Pedras Grandes, Sao Joao do Sui e Turvo.

C) CONDICOES E CLAuSULAS

01. REMUNERACAO MiNIMA

1- Para as INDUSTRIAS SERIGRAFICAS:

A Remunera!fao Minima a partir de 1° de Setembro de 2008 para os empregados das
Industrias de Serigrafia sera concedida e paga conforme valores, prazos e condi!foes
seguintes:

a) Ao empregado com tempo de trabalho entre 90 (noventa) e 180 (cento e oitenta)
dias na empresa sera assegurada uma Remunera~ao Minima no valor de R$ 440,75
(quatrocentos e quarenta reais e setenta e cinco centavos) .

. b) Ao Empregado com mais de 180 (cento e oitenta) dias de trabalho na empresa
sera assegurada uma Remunera~ao Minima de R$ 571,16 (quinhentos e setenta e
urn reais e dezesseis centavos).

c) 0 Empregado que for admitido na Empresa e que ja tenha trabalhado
anteriormente em Empresa Serigratica por mais de 180 (cento e oitenta) dias e com
anota~ao deste tempo de servi~o na Carteira Profissional de Trabalho, apos 90
(noventa) dias de servi~o passara diretamente para a remunera~ao minima de R$
571,16 (quinhentos e setenta e urn reais e dezesseis centavos).

A Remunera!fao Minima a partir de 1° de setembro de 2008 para os Empregados das
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a) Ao Empregado com tempo de servico entre 90 (noventa) e 180 (cento e oitenta) dias
na empresa sera assegurada uma Remuneracao Minima no valor de R$ 440,75
(quatrocentos e quarenta rea is e setenta e cinco centavos).

b) Ao Empregado com mais de 180 (cento e oitenta) dias de trabalho na Empresa sera
assegurada uma Remuneracao Minima de R$ 620,82 (seiscentos e vinte reais e oitenta e
dois centavos).

c) 0 Empregado que for admitido na Empresa e que ja tenha trabalhado anteriormente
em Empresa Gratica por mais de 180 (cento e oitenta) dias com anotacao deste tempo de
servico na Carteira Profissional do trabalho ap6s 90 (noventa) dias de servico passara
diretamente para a remuneracao minima de R$ 620,82 (seiscentos e vinte reais e oitenta
e dois centavos).

As Empresas, abrangidas pela presente Convencao Coletiva de Trabalho, concederao
aos seus Empregados, a partir de 01 de setembro de 2008 uma correcao salarial e/ou
reajuste salarial no percentual de 7,5% (sete virgula cinco por cento) a incidir sobre 0
salario vigente em setembro de 2007.

02.01. No percentual, ora concedido estao incluidas e abrangidas para todos os efeitos
legais as obrigacoes da legislacao em vigor, inclusive a inflacao do periodo
anterior.

02.02. Entende-se como salario vigente em setembro/2007 0 salario efetivamente
percebido pelo Empregado, constante ou nao da folha de pagamento.

02.03. Fica acordado que os Empregados admitidos a partir de setembro/2007 terao
seus salarios reajustados de forma proporcional aos meses trabalhados,
observado 0 principio da isonomia, de forma que nenhum trabalhador mais
novo na empresa venha a ter salario superior ao mais antigo na mesma funcao,
considerando-se sempre, como parametro maximo, 0 salario reajustado daquele
paradigma que ja estava empregado no mas de setembro de 2007.

As Partes estabelecem que 0 Banco de Horas, previsto na Lei n° 9.601, de 22.01.98,
regulamentada pelo Decreto n° 2.490/98, podera ser instituido mediante Acordo Coletivo a ser
firmado entre 0 sindicato Profissional e a Empresa interessada, abrangida pela presente
Conven<;ao Coletiva, desde que a Empresa formule por escrito seu pedido ao referido Sindicato
Profissional para que este num prazo de ate quinze (15) dias agende ou convoque uma reuniao
geral com os respectivos empregados, na sede da empresa pretendente para aprova<;ao ou
nao, mediante vota<;ao secreta com decisao por maioria simples dos presentes.

Durante a vigEmcia da presente Conven<;ao Coletiva de Trabalho, havendo altera<;ao na politica
salarial do governo de modo a atingir as c1ausulas econ6micas anteriores, as partes se
comprometem a discutir as mesmas e havendo acordo, assinarao Termo Aditivo a presente
Conven<;ao.

o empregador, no caso de dispensa por justa causa, devera comunicar por escrito ao
empregado 0 enquadramento legal da falta cometida, sob pena de pagar, a titulo de multa, a
favor desle, a importancia correspondenle a um salario do mesmo empregad~ \'f'1

06. VERBAS RESCIS6RIAS . Cf '"
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o empregador, no caso de dispensa sem justa causa, pagara os direitos pecuniarios
incontroversos do empregado, nos termos da legisla<;:ao vigente, sob pena de pagar, a titulo de
multa, a importancia correspondente a 1% (um por cento) do salario do empregado despedido,
a favor deste, para cada dia de atraso. Porem, fica acordado que 0 empregado devera
comparecer ao escrit6rio do empregador para receber seus direitos pecuniarios e
incontroversos e, caso se negue a recebe-Ios, 0 empregador comunicara ao Sindicato da
Categoria Profissional que se encontram a disposi<;:ao do referido empregado suas verbas
rescis6rias, isentando-se do pagamento da multa.

Sera fornecido pelo empregador ao empregado, 0 comprovante de pagamento com a
identifica<;:ao da empresa, valores pagos, descontos, recolhimentos, inclusive FGTS.

Sera anotada na Carteira de Trabalho (CTPS), a fun<;:ao efetivamente exercida pelo
empregado, bem como 0 salario recebido, seja fixo ou variaveL

Em local convencionado por ambas as partes, sera colocado um QUADRO DE AVISOS, para
ser utilizado pelo Sindicato e sob sua responsabilidade, com a finalidade de afixar EDIT AIS,
AVISOS, NOTiclAS e PUBLlCAC;OES SINDICAIS.

10. EMPREGADO MAIS NOVO

Inexistindo Quadro de Carreira, nos termos legais, fica vetado ao empregado mais novo na
empresa receber salario superior ao do empregado mais antigo, na fun<;:aoem que 0 mais novo
for trabalhar.

Enquanto perdurar a substitui<;:ao que nao tenha carater meramente eventual, 0 empregado
substituto fara jus ao salario contratual do substituido (Enunciado no 159, do TST).

A concessao e 0 pagamento, pelo INSS, de Auxilio Doen<;:aPrevidenciario e de Auxilio Doen<;:a
Acidentario, ate 0 limite de cento e vinte (120) dias, suspendera 0 prazo do Contrato de
Experiencia. Porem, ultrapassado esse prazo, considerar-se-a extinto 0 Contrato de
Experiencia ap6s a alta dos referidos beneficios.

o empregado fica dispensado de cumprir 0 Aviso Previo, total ou parcialmente, desde que 0
solicite a empresa, por escrito, ficando 0 empregador desobrigado de qualquer onus elou
pagamento dos dias dispensados de cumprimento.

Fica acordado e convencionado que os dirigentes sindicais fazem jus a licen<;:aremunerada de
ate 60 (sessenta) dias por ana durante a vigencia da presente Conven<;:ao Coletiva. Podendo tal
periodo ser gozado de maneira intercalada entre os diversos diretores do sindicato profissional,
com no maximo 5 (cinco) dias contados de cad a vez, ate perfazerem 0 total de 60 (sessenta)
dias. Ficando ressalvado que um unico dirigente podera gozar, no maximo, 15 (quinze) dias por
ano. 0 exercicio do gozo de cad a dia ou 0 periodo de licen<;:a,devera ser precedida de um pre-
aviso de 24 (vinte e quatro) horas, dado pelo empregado/Diretor Sindical a respectiva empresa,
a fim de se evitar transtornos e problemas na produ<;:aoe nos servi<;:osda mesma.

Fica limitado ao maximo de 20 (vinte) dias a licen<;:aremunerada lonce ida por ada
uma das empresas.
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Fica garantida e assegurada a manutenc;:ao do emprego (Estabilidade Provis6ria), excetuadas
as hip6teses de contrato a prazo, rescisao por justa causa, rescisao per mutuo acordo e pedido
de demissao, para:

a) Oempregado acidentado que permanecer em Auxilio Doenc;:a Acidentario por mais de 30
(trinta) dias, por conta do Instituto Segurador e que ficar como consequencia do acidente,
percebendo auxflio suplementar ou auxflio acidente ate 120 (cento e vinte) dias ap6s a
comunicac;:ao da alta do auxflio doenc;:aacidentario.

o empregador que dispensar, sem justa causa 0 empregado nesta
situac;:ao, nao estara obrigado a promover inquerito judicial, porem, estara
sujeito ao pagamento, na forma simples, dos salarios correspondentes,
para completar 0 perfodo da denominada Estabilidade Provis6ria.

Fica convencionado que as empresas, durante a vigen cia da presente convenc;:ao, pagarao as
horas excedentes as normais (horas extras), trabalhadas por seus empregados, nas seguintes
bases:

b) As excedentes de duas (2), ou seja, a partir da terceira (3a) hora, com um adicional de 100%
(cem por cento).

c) Ou, as excedentes, mensalmente a vinte e cinco (25) horas extras, obedecendo criterio do
paragrafo primeiro (paragrafo 1°) desta Clausula 16, serao pagas com acrescimo de cem
por cento (100%).

Paragrafo Primeiro: Para efeito de aplicac;:ao das letras a, bee, desta c1ausula 16, as horas
prorrogadas a titulo de compensac;:ao do descanso parcial e/ou total dos
sabados nao serao consideradas extras.

Paragrafo Segundo: Fica estipulado que uma mesma hora extra nao podera contar mais de
uma vez para qualquer efeito ou qualquer percentual, e quando isto
ocorrer valera apenas 0 percentual mais elevado.

Atestados Medicos e Odontol6gicos fornecidos por profissionais da Previdencia Social serao
aceitos pelas empresas para todos os efeitos legais, excetuados para as empresas que
mantiverem medicos e odont610gos pr6prios.

Para os empregados que contem mais de cinco (05) anos de servic;:o na mesma empresa, 0
Aviso Previo a ser concedido pela empresa sera de sessenta (60) dias, inclusive 0 aviso
indenizado.

Ao empregado que pedir dispensa do emprego (rescisao espontimea) com menos de um (1)
ana de servic;:o, serao pagas as ferias proporcionais.

As rescis6es de contrato de trabalho dos empregados que contem mais de seis (6) meses de
trabalho na empresa serao feitas perante 0 Sindicato, sob pena de nulidade. Caso 0 Sindicato
nao esteja fazendo homologac;:ao, entao sera valida a homologac;:ao feita nos termos da

[egisiacao vigente. f ~\



Sera permitido ao empregado manifestar sua 0P980 para a convers80 de 1/3 (um ter90) das
f€~riasem abono pecuniario, ate 0 dia em que receber a comunica980 das ferias.

Serao fornecidos, gratuitamente, os uniformes, cal9ados, equipamentos e materiais
necessarios ao desenvolvimento do trabalho, quando exigidos por lei e/ou pelo empregador.

Os exames medicos e laboratoriais, exigidos para a admissao do empregado, bem como os
demais exigidos por lei, ser80 pagos pelo empregador, ao qual compete indicar 0 medico e 0
laborat6rio.

o empregador abonara as faltas do empregado estudante nos horarios de exames, inclusive
vestibula res, desde que em estabelecimentos de ensino oficial ou reconhecidos como tal,
devendo 0 empregado comunicar ao empregador, com antecedEmcia minima de setenta e duas
(72) horas e comprovar, na semana seguinte, a sua realiza980.
24.01. Todo empregado que mediante comprova980 de matrfcula e frequencia regular as

aulas, estudar a noite, fica dispensado de fazer horas extras, salvo nas exce90es
previstas nos artigos 59 e 61 da CLT, bem como nos casos em que 0 estudante
concordar em faze-Ias.

o empregador fornecera ao Sindicato a copia do Edital de Elei980 para a CIPA, mediante
recibo, ate quarenta e oito (48) horas, no maximo, apos a sua publica980 ou afixa980.

o trabalho noturno, exercido entre vinte e duas (22) e cinco (5) horas, sera remunerado com
um acrescimo de 30% (trinta por cento) (ADICIONAL NOTURNO), sobre 0 valor da hora diurna,
exceto para guardas, vigias e/ou vigilantes.

No caso do nao pagamento dos salarios ate 0 quinto (5°) dia util do mes subsequente ao
vencido, 0 empregador pagara em favor do empregado, a titulo de multa 1% (um por cento)
por dia de atraso, exceto nos seguintes casos:

a) Quando a empresa estiver em regime recupera980 judicial, extrajudicial e a falencia,
conforme a Lei n° 11.101, de 09/02/2005.

b) Quando, no perfodo de pagamento, houver greve bancaria nos bancos responsaveis pelo
pagamento, ou, ainda, greve nas empresas encarregadas da confec980 das folhas de
pagamento, devidamente comprovadas;

c) Quando houver problema ou falha tecnica ou de pessoal nos servi90s de processamento
das folhas de pagamento, devidamente comprovadas;

d) Em todos os casos de for9a maior e/ou factum principe, exceto se, em caso de factum
principis, a empresa concorrer para 0 mesmo.

As empresas dever80 entregar ao Sindicato Profissional as mensalidades recolhidas dos
Empregados desde que autorizadas pelos mesmos, ate 0 dia Olil seguinte ?COlh~
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efetuado, desde que 0 Sindicato entregue a guia correspondente com anteced{mcia de 72
(setenta e duas) horas.

Pelo nao cumprimento das normas contidas neste Termo, havera multa de 5% (cinco por cento)
do valor do salario, por empregado, a favor deste, quando a empresa for a infratora. Ficam
excetuadas as c1ausulas que ja ten ham penalidade especffica.

As contribui90es associativas mensa is, bem como a contribui9ao confederativa, aprovada na
ultima Assembleia Geral, serao recolhidas ao sindicato obreiro atraves de guias especiais
fornecidas pelo mesmo ate 0 6° (sexto) dias util de cada mes, e depositadas na conta corrente
indicada pelo Sindicato Profissional. 0 atraso no recolhimento dessas contribui90es obrigara a
empresa no pagamento das mesmas comina90es legais previstas no Artigo 600 da CLT,
revertendo em favor da Entidade Sindical Profissional.

As empresas admitem, expressamente, como parte processual ativa, a entidade sindical
profissional, para propor a9ao de cumprimento de qualquer das clausulas contidas neste
Termo, a favor de seus associ ados ou de integrantes da Categoria Profissional.

E facultado as empresas celebrarem acordo de prorroga9ao de jornada de trabalho das
mulheres e menores para fins de compensa9ao de sabados, mediante entendimentos diretos
com seus empregados, obedecidos os demais requisitos exigidos pela legisla9ao vigente.

Serao compensaveis as faltas dos trabalhadores, pai e/ou mae, no caso de consulta medica a
filho de ate 06 (seis) anos de idade, mediante comprova9ao medica posterior. Tais
compensa90es deverao ser feitas atraves de horas extraordinarias, ou da redu9ao proporcional
dos dias de gozo do periodo de ferias seguinte.

33.01. No caso de interna9ao hospitalar devera a empresa permitir que 0 trabalhador se
ausente do servi90 pelo prazo necessario ao restabelecimento do filho doente,
facilitando 0 acesso do empregado ao gozo de ferias ou a compensa9ao de tal
periodo de afastamento nas ferias seguintes ou com horas extras. Sendo que em
hip6tese alguma podera tal prazo constar nos apontamentos do empregado como
falta injustificada. Tais garantias se aplicam exclusivamente as trabalhadoras maes e
aos pais que possuem a guarda de seus filhos.

E livre 0 acesso dos dirigentes sindicais aos patios das empresas, no horario destinado aos
intervalos para lanches e refei90es, desde que pre-avisadas com antecedencia de, no minima
12 (doze) horas e que seja para tratar de assunto de interesse da categoria e do sindicalismo.

Acordam as partes que em virtude da presente Conven9ao Coletiva do Trabalho fica sem
objeto qualquer Dissidio Coletivo que venha a ser instaurado comprometendo-se 0 Suscitante
a requerer desistencia de qualquer Dissidio Coletivo que venha a ser instaurado em seu nome,
que tiver por objetivo estabelecer normas coletivas para 0 periodo de 01.09.2007 a 31.08.2008,
o que caracterizara ma fe elide temeraria.
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As empresas que possuam em seus quadros funcionais em relac;:ao a cada estabelecimento
industrial, mais de 90 (noventa empregados), concederao aos filhos desses com idade ate 06
(seis) anos, lugar em creche gratuita, ou entao, alternativamente, concederao um valor de R$
100,00 (cem reais) para cada filho ate 06 (seis) anos de idade.

A presente Conven~ao Coletiva vigorara pelo prazo de urn (01) ano, no periodo
compreendido entre 1° (primeiro) de setembro de 2008 (dois mil e oito) e 31 (trinta e urn
de agosto de 2009 (dois mil e nove), exclusivamente para as clausulas 01 e 02 e para
todas demais clausulas a vigencia sera de dois anos, no periodo compreendido entre 1°
(primeiro) de setembro de 2008 (dois mil e oito) e 31 (trinta e urn) de agosto de 2010
(dois mil e dez).

E por estarem justos e convencionados, e para que surta seus juridicos e legais efeitos, vai a presente
Convenc;:ao Coletiva assinada pelas partes em cinco (05) vias de igual teor, destinando-se a primeira
(13) via para fins de registro junto ao Orgao elou Autoridade competente e as demais para as partes,

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS
INDUSTRIAS GRAFICAS DO SUL DE SANTA CATARINA

MINISTERIO
DO TRABALHO
EEMPRlEGO

DELEGACIA REGIONAL EM SANTA CATARINA
SUBDELEGACIA DE CRIClUMA

Nos termos do artigo 614, da CLT, defiro 0 pedido
registro da presente Convenyao/Acordo Coleti de Tr
Alterayoes, constante do processo n°.__ . ~
Rcgisl}'fpo c Arquiv () DRT/S sob 0 n°
fls.~ do vro n •
Crlch'ima,. I


