./,.",/,-,.,,/,
,./;•.h,""'" ,(,,1,'1'"''''','''

SINCAMESPÔ

,/, .J;."I"Ii~", I .1",/,,,', ./,;, ./'""Ir

CONVENÇAo

COLETIVA

DE TRABALHO

Por este insln;mento o SINDICATO DOS TÉCNICOS
DE SEGURANÇA DO TRABALHO NO ESTADO DE SÃO PAULO - SINTESP,
entidade de primeiro grau, com sede na Rua 24 de Malo, 104. 5b andar, Centro - CEP
01041.000 - S1Io Paulo - SP " inscrito no MInistério do Trabalho e Emprego sob nO
005.000,02868.02 e no CNPJ/MF sob n°. 60.266 996/0001.03. neste alO representado
por seu Presidente, Sr. MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO, portador do
CPFIMF nb• 956481.606-44, devidamente autonzado pela Assembleia Geral realizada
aos 2610212015e o SINCAMESP - SINDICATO DO COMtRCIO
ATACADISTA
DE
DROGAS,
MEDICAMENTOS,
CORRELATOS,
PERFUMAR1AS,
COSMtTICOS
E ARTIGOS DE TOUCADOR NO ESTADO DE sAo PAULO,
representante da eategona econ6mlca das empresas do comércio atacadIsta de
drogas. medicamentos, correlatos. perfumarias. cosméticos e artigos de toucador.
detentor do Registro Sindical no Ministério do Trabalho e Emprego. através do
Processo nO,4621902680312009.86, inscnto no CNPJfMF sob nb• 52606460/0001.
05. com base territorial estadual e sede na Rua Barão do Triunfo, 751 • CEP 04602003, S1l0 Paulo/SP, neste alO representado por seu Presidente. Sr. REINALDO
MASTELLARO,
portador do RG nb 3405219 SSPISP, inscrito no CPF/MF sob o n°
322.181668-04. ass>stldopelo advogado Antonio Jorge Farah, inscnlo na OABISP sob
nO. 65,963 e no CPFIMF sob nb• 013,649,938-48, devidamente autorizado pela
Assemblela Geral realizada aos 20/0512015. celebram, na forma do dIsposto nos
artigos 611 e seguintes da CLT, a presente CONVENÇAo
COLETIVA
DE
TRABALHO, que se regerá pelas clausulas e condiçOes seguintes
la _ REAJUSTE

SALARIAL:

c,-",r,mnc ncl.t"ciaJ" ,'mrc "' I"'nc~, a I"'n;r d~ OIIO~120IS.

a~ ~mpr""" ~"ocedc"\,, """ ernp"'~"d,, •• indu.i\'~ ilquch,,,,'llJC1'C,,'cl>cm".",hi,j" ""n"',IÍ"o.
a!m"'l:id", P"" C'L' Com.cn,;l" C"lcliv" dc lrao,lh". "m rcuju>tc .;"I"ri,,1dc 8,34% \"i1(l
,'i~ub uim, c 't"am, p"r ccnt,,). ""orc '" .al .•ri"" .'i~,'lll"" ••", OI de ",,,i,, ,i<: ZO14.cn,crrun,h
a""1J". " pcri<~l.,e,,,r'''I,,,,,,lcnte a OI/05!20 14alé jOI04.'Z015.
Parágrafo unlco: Fica certo. porém, que as empresas poderão optar pela majoraçAo
salarial aqui relenda ou pela aplicação dos mesmos percentuaiS, critérios e datas
fixados para os salários da categoria profossional preponderante que esliverem em
vIgência por meio de diploma legal, sentença normativa. convençAo ou acordo
coletivo.
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2' _ EMPREGADOS ADMITIDOS APÓS A DATA_BASE: [''Im ,'" cmrrc~a,l,
••.
aJmiriJ", "p<l, a dara-h"".,_ deverão 'l<:r,m",r',,,d,,, '" segllim".,; criràios:

aI

Ao salario de admissão em funções com paradigma sera aplicado o mesmo
percentual de reajuste salarial concedIdo nos termos da presente Convenção
Coletiva de Trabalho. ao paradigma. desde que nao ullrapasse o menor salário
da função;
b) Em se lratando de funçào sem paradigma a majoração salarial prevista nesta
Convenção será calculada de forma propolCional em relação á data de
admissao,

3' - COMPENSAÇOES, Ao serem reajustados os salános na conformidade

das
cláusulas nomInadas Re8jusle 8a/8n'81 e Empfegados Admilidos Após I! DalI! Base
desta Convenção, serao. igualmente, adotadOs os mesmos Cfitérios de compensa~o
que trverem sido estabelecidos para a categOt1a profiSSional preponderante na
empresa

4' - SALÁRIO NORMATIVO: Fica estabelecIdo que aos TécniCOSde Segurança do
Trabalho abrangidos por esla Convenção, as empresas assegurarão a partir de l° de
maiO de 2015. um salário normativo de RS 2.958.37 (dois mil. novecentos e cinquenta
e oito reais trirtta e sele centavos) mensais. comlspondenle a R$ 13,45 (treze reais e
quarenta e cinco centavos),

5" - DIFERENÇAS SALARIAIS, EventuaiS diferenças salariaiS decorrentes

da
aplicação desta Convenção, bem como a contribuição prevista na cláusula nominada
Contribuição Assistencial ProfiSSIonal, poderão ser complementadas alé a data do
pagamento do salário do mês de competência julho/2015.
Parágrafo
único:
Os encarços de natureza providenciarias e tributária serão
recolhidos na mesma época do pagamenlo das diferenças salariaiS aCIma refendas,
respeitando.se os prazos previstos em lei,

6" • ATUALIZAÇAO TtcNICA:
Fica garantida a participação em cursos.
semrnanos, congressos técnrcos de Interesse da categoria ou eventos devidamente
comprovados. limrtados a 10 (dez) dias por arlo. mais dois sábados, nas empresas
que possuam expediente aos sábados, sem preJulzo salanal. rnclusrve das férias, 13"
salário e descarlso remunerado. desde que pré-avisada a empresa por esctlto, com
antecedéncia minima de 48 (quarenta e OItO)horas,
7" • GARANTIAS SINDICAIS: Caso esteja provIsta na rlorma coletiva da categoria
preponderante cláusula referente a garantias sirldicaLs dos empregados, as empresas
deverão observar os artérios ali estabelecidos para a categoria profissional ora
convenente,
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8" • PROGRAMA DE PREVENÇAo
A RISCOS AMBiENTAIS:
Quando o
P,P,RA (Programa de Prevenção a RIscos AmbientaiS) lor elaoorado por profissional
empregado da empresa, este obedecerá aos cnterios estabelecidos pela NR9 e
demaiS normas pertinentes,
9' AUTORIZAÇÃO
PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO: Fica
permitido ás empresas abrangidas por esta Convenção, quando oterecida a
contraprestação, o desconto em folha de pagamento de. seguro de vida em grupo,
transporte. planos médicos e odontolOgicos com participação dos empregados nos
custos, alimentação,
convêniOS, alimentos,
convénio com supermercados.
medicamentos, convénios com aSSistência médica e clube/agremiações, cooperativas
e previdência privada, quandO expressamente autorizado pelo empregado
10 - GARATlA DE ADMISsAo:
O empregado admitido para a função de outro
dispensado terá direito de igualdade salarial em relação ao empregado de menor
salário na função, sem considerar vantagens pessoais,
11 - QUADRO DE AVISOS; Ressalvadas as situações mais tavoraveis já
eXistentes. as empresas colocarão 11diSPOSiçãodo respectNO Sindicato representativo
da categoria profissional, quadro de avisos para afixação de comunicados oficiais de
Interesse da categoria, que serão encaminhados ao setor competente da empresa,
para os devidos fins,
12
COMPROVANTES
DE
PAGAMENTO:
O empregador fornecerá,
obrigatoriamente, aos empregados, comprovante de pagamento com a diSCriminação
das importâncias pagas e descontos efetuados. contendo a identificação da empresa e
os recolhimentos do FGTS,
13 • MULTA: Fica estabeiecida a mu~a equivalente a 2% (dois por cento) do salário
normativo previsto na cláusula nominada Salário Norma/IVO deste instrumento, no
caso de descumprimento das cláusulas da presente Convenção, que envolvam
Obrigação de fazer, por infração e por empregado. revertendo a favor da parte
prejudicada
14 • CONTRIBUIÇAO
ASSISTENCIAL
PROFISSIONAL:
Será efetuado o
desconto da contribuição assistencial dos empregados, de uma só vez.
correspondente a 7% (sete por cento) dos salarios mês de Agostol2015. em favor do
Sindicato dos TécniCOS de Segurança do Trabalho do Estado de São Paulo,
importáncia essa a ser recolhida em conta vinculada ao Banco nau SIA, através de
guias a serem fornecidas pelo Sindicato ProfiSSional, t,cando estabelecido um teto de
RS 160,00 (cento e sessenta reais)
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DO DIREITO

DE OPOSIÇÁO:

a) Respeitada a legisla~o vigente, bem como a Jurisprudência que lege a maténa,
fica assegLlrado a todos os empregados abrangidos por esta Con~enção Coletiva de
Trabalho, o direrto de oposição ao refendo desconto, ate 10 dias depois da data de
assinatl.lIa desta norma
b) As partes que incentivarem ou cnarem obstáculos para a OpoSiçãOindividuai ao
desconto da Contribuição Profissional estarão sujeitas a serem denunciadas perante o
Ministéno PúbliCO do Trabalho.

010 Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho dO Estado de Silo Paulo. bem
como o sir'ldicato da categona econOmlca se comprometem a divulgar e dar
publicidade do direito de oposição aqui assegurado
d) O empregado qlJe estiver rigorosamente em dia com o pagamento das suas
contribuições para com o Sindicato profissional, fica desobrigado do recolhimento
desta contnbulção assistencial,
lS
NORMAS
DA CATEGORIA
PROFISSIONAL
PREPONDERANTE:
Respeitadas as cláusulas objeto deste instrumento e que são especificas da categoria
profissional abrangida, ficam eslendidas aos empregados Tecl'1lcos de Segurança do
Trabalho, as demaiS cláusulas e respectivos beneficios constantes de eventuais
normas coletivas de trabalho e~Istentes, e que estejam e venham a permanecer em
vigor na constânCia desta Convenção, bem como das que vierem a ser pactuadas
durante a sua vigência, aplicáveis à categoria profissional preponderante nas
empresas, isoladamente consideradas, nas quais prestem seus serviços profissionais,
obedecida, porem. a data de inicio de Vigência da presente Convençllo. ou seja.

01,052015
16 - DESENVOLVIMENTO
DAS ATIVIDADES
PROFISSIONAIS:
Recomenda.
se ás empresas que assegurem ao empregado Técnico de Segurança do Trabalho a
participaçáo no desenvolVimento de açoos Integradas às pràtlcas de Gestáo de
Segurança, Saúde e Meio Ambiente do trabalho da empresa. em consonência com
suas atividades profissionais.
17 - JUiZO COMPETENTE; Serà competente a JUStiça do Trabalho para dirimir
quaisquer divergências surgidas na aplieação da presente Convenção Coletiva de
Trabalho.
18 - PRORROGAÇÃO, REVISÃO, DENÚNCIA OU REVOGAÇÃO: O processo de
prorrogação, revls;!lo, denúncia ou revogaçào, total ou parcial da presente Convenção,
f,carà subordinado às normas estabelecidas pelo artigo 615 da Consolidação das Leis
do Trabalho.
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19. ABRANGtNClA: Respe"ada a legislação em vigor, esta Convençâo aplica-se à
categoria diferenciada de Técnicos de Segurança do Trabalho, regulada pela LeI 7.410
de 27 de Novembro de 1985, regulamenlad<l pelo decreto 92,530 de 09 de Abril de
1986, nas empresas do comércio atacadista de drogas, medicamentos, correlatos,
perfumarias. cosmétiCOS e artigos de toucador no Eslado de São Paulo

20. VIOtNClA E DATA-BASE: As partes fixam a Vigência da presente Convel'lçâo
para o plKiodo de 01.052015 ;llé 30.04.2016. rnarrlel'\do a data-base da categoria
profissional em 10 de maio.
Por estalem justas e acertildas, assinam as partes a presente CONVENÇAo

COLETIVA DE TRABALHO, para que produlil os de...,dos efert05 de direito,
São Paulo, 23 de junho de 2015.
SINDICATO DOS TÉCNICOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO NO

/~D"1DZ~;;'P

~~~~~DEAL~~~

/

./

RIBEIRO

PR.Es~""'E

..
SINCAMESP - SINDICATO DO COMtRCIO ATACADISTA DE DROGAS,
MEDICAMENTOS, CORRELATOS, PERFUMARIAS, COSMÉTICOS
E ARTIGOS DE TOUCADOR NO ESTADO DE SÃO PAULO

"IN

p~m~í~
MAST~

ANTONIO JORGE FARAR
OAB/SP 65.963
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