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Por este Instrumento o SINDICATO
DOS TÉCNICOS
DE SEGURANÇA DO TRABALHO
NO ESTADO DE SÃO PAULO - SINTESP,
entidade de pnmelro grau, com sede na Rua 24 de Ma'o. 104, 5" "ndar. Centro. CEP
01041..QOO. São Paulo - SP -. inscrito no Ministério do Trebalho e Empfego sob n."
oo5000.0286B..Q2 e no CNPJIMF sob nO,60 266.99610001..QJ, neste ato representado
por seu Presidente. Sr _MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO, portador do
CPFIMF n•. 956,481,608-44, devidamente autonzado pela Assembleia Geral realizada
aos 2610212015 e o SINDICATO
DO COMÊRCIO VAREJISTA
DE MATERIAL
ELÉTRICO
E APARELHOS
ELETRODOMÉSTICOS
NO ESTADO DE SÃO
PAULO - SINCOELÉTRICO.
com Cana de Reconhe~mento Sindical assinada em
15,05.1941 • Processo ONT 25,544141, inscnto no CNPJIMF sob n•. 60,747.J7510oo1.
41. com base temtorial estadual e sede nesta Cap'tal. na Rua Conselheiro Cnsp'nlano,
398. 9" andar, Centro. CEP 01037.001, neste ato representado por seu Presidente Sr.
MARCO AURÊLlO
SPROVlERI
RODRIGUES,
,nscnto no CPFIMF sob n•.
184 187.328--49, assistido por seI,! advogado Antonio Jorge Farah. inscrito na OA81SP
sob n•. 65963, devidamente alJlonzado pela Assembleia Geral realizada aos
13/08/2014. celebram, com base nos artigos 611 e seguintes da Consolidação das
Leis do Trabalho, a presente CONVENÇÃO
COLETIVA
DE TRABALHO,
em
conformidade com as cláusulas e condições seguintes'
I" • REAJUSTE
SALARIAL:
Conforme negOCiado entre as partes, a partir de
01/0512015, as empresas concederão aos empregados, inclUSive àqueles que
percebem O salano normativo, abrar>gldos por esta Convenção Colellva de Trabalho,
um reajuste salarial de 8,34% (o,to virgllla tnnta e qllatro por cento). sobre os sala rios
vigentes em 01 de maio de 2014, encerrando, ass,m, o periodo correspondente a
01/0512014 atê JOI0412015
ParlÍgrafo imlco: Fica certo, porém, que as empresas poderão optar pela majoraç.Ao
salarial aqui referida ou pela aplicaç:io dos mesmos percentuais. critériOS e datas
fi~ados para os salarios da categoria profissional preponderar>te que estiverem em
VigênCia por mero de d,ploma legal, sentença normativa, convenção ou acordo
coletivo
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_ EMPREGADOS ADMITIDOS APÓS A DATA.BASE: f'"m os cl11l'n:gml,,~

admílid". "pó,' a dala-b""". devem" ser observado ••," "'j:uíIl1CScril.;ri","
aI Ao salário de admissão em funçOes com paradigma será aplicado o mesmo
percentual de reajuste salarial concedido nos termos da presente Convenção
Coletiva de Trabalho, ao paradigma, desde que não ultrapasse o menor salário
da função.
b) Em se tratando de função sem paradigma a majora~O salanal previSla nesla
Convenção será calculada de forma proporCIonai em relação á data de
admissão
3' • COMPENSAÇÕES:
Ao serem realustados os salários na conformidade das
dáusulas nominadas Raajusle Salanal e Empregados AlIoufidos Após a Data Baila
desta Convenção, serão. igualmente. adotados os mesmos crlténos de compensação
que tiverem sido estabelecidos para a categoria profissional preponderante na
empresa.

4". sALÁRIo NORMATIVO: Fica estabeleCido que aos TéCllIOOSde Segurança do
Trabalho atxangldos por esta Convenção, as empresas assegurarão a partir de 19 de
maiO de 2015, um salário normativo de RS 2.958,37 (dois mil. novecenlOs e cinqLJenta
e oito reais lrinta e sete cenlavos) mensais, correspondente a RS 13,45 (treze reais e
quarenta e cinco centavos).

5'

• DIFERENÇAS SALARIAIS: Eventuais diferenças salariais deçorrentes da
aplicação desta Convenção, bem como a conlribUlção prevista na cJáusula nominada
Conlribuição Assistencial Profissional. poderão ser complementadas até a data do
pagamento do sala rio do més de compelêncla julhol2015.

Palíigrafo
unlco:
Os encargos de natureza previdenciários e lributária serão
recolhidos na mesma época do pagamento das diferenç.as salariais acima refendas,
respeltando-se os prazos previstos em lei
Fica garan\lda a partiCipação em cursos.
seminarios. congressos téCl1icos de interesse da categoria ou eventos devidamente
comprovados. limitados a 10 (dez) dias por ano. mais dOIS sábados, nas empresas
que possuam expediente aos sábados. sem prejulzo salarial. inclusive das férias, 13"
salario e descanso remuneradO. desde que pré-avlsada a empresa por escrito, com
antecedência minlma de 48 (quarenta e oito) horas

6" • ATUALIZAÇAO TEcNICA:

7" • GARANTIAS SINDICAIS: Caso esteja prevista na norma coletiva da categoria
preponderanle clausula referente ti garantias sindicais dos empregados, as empresas
deverão observar os critérios ali estabelecidos para a calegoria profissional ora
convenenle
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8" _ PROGRAMA DE PREVENÇÃO A RISCOS AMBIENTAIS:
Qual1do O
PP.RA (Programa de Prevenção a Riscos Ambientais) for elaborado por profissional
empregado da empresa. este obedecerã aos cntenos estabelecidos pela NR9 e
demaiS l10rmas pertil'lel1tes
9" AUTORIZAÇÃO
PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO: Fica
permitido ás empresas abrangidas por esta COl1venção. quando oferecida a
contraprestação. o desconto em folha de pagamento de, seguro de vida em grupo,
transporte, p1al1osmédicos e odontológicos com partiCipação dos empregados nos
custos, alimel1taçao, COMénios, alimentos,
convêniO com supermercados,
medIcamentos, convenros com assistência médica e clubelagremlaçOes. cooperativas
e previdência privada quandO expressamente autorizado pelo empregado.
10 - GARATIA DE ADMISSÃO: O empregado admItido para a função de outro
dispensado terá direito d" igualdade salarial em relação ao empregado de menor
salário na função, sem considerar vantagens pessoais
11 - QUADRO DE AVISOS:
Ressalvadas as s<tuaçOes mais favoráveiS já
existentes, as empresas colocarão á dIsposição do respectivo sindicato representativo
da calegorta profissional, quadro de avisos para af.xação de comunicados ofiCiaiS de
interesse da calegona, que serão encaminhados ao setor compelente da empresa,
para os devidos fIns
12
COMPROVANTES
DE
PAGAMENTO,
O empregador fornecerão
obrigatonamente, aos empregados, comprovante de pagamento com 11discriminação
das Importáncias pagas e descontos efetuados, contendo a Identificação da empresa e
os recolhimerltos do FGTS.
13 _ MULTA: Fica estabeleCida a multa equivalente a 2% (dois por cento) do saláno
normativo previsto na cláusula nommada SaláfK) NormatIVO deste instrumento, no
caso de descumprimento das cláusulas da presente Convenção, que envolvam
obrigação de fazer, por ,nlraçao e por empregado, revertendo a favor da parte
prejudicada
14 • CONTRIBUiÇÃO
ASSISTENCIAL
PROFISSIONAL:
Será efetuado o
desconto da contribuição assistencial dos empregados, de uma sõ vez,
correspornlente a 7% (sete por centol dos salários mês de agostol2015, em favor do
Sindicato dos TécniCOS de Segurança do Trabalha do Estado de São Paulo,
,mporttlncla essa a ser recolhida em conta vinculada ao Banco ltau S/A. através de
guias a serem fornecidas pelo Sindicato ProfiSSional, ficando estabelecido um teto de
R$160,OO (cento e sessenta reaiS).

..
-,
-..
_ N'I'''' ,•••
$/0' ••••••

-..

••••

r_"" _ •.•.

""'.''''''''''''''''''''''"" .•..•..••."
c,~.
"",_ .••••.•.
b ••••

___

.•••

1>0

_._
._r... _ .._--_
•..•.•."

_OfU',...;o

r_
m,.'"

••••
e-_~JN.

" ••,.••,. f". _, t"!
_ ••: .,,,,_., '_ll

J",';'~
••I, Ir, .il"""rf,, ,Ir .h'l"n1"f/f
Ir ,;;"'I"fI,~", i,1m/;.,J, ./,,' ;/"m(,

SinCOElétri~i

DO DIREITO DE OPOSlçAo:
ai Respe~ada a legislaç:llo vigente, bem como a jurisprudência que rege a matéria,
fica assegurado a todos os empregados abrang,dos por esta Convenção Coletiva de
Trabalho, o direito de oposiç:llo ao referido desconto. até 10 dias depois da data de
assinatura desta norma
bl As partes que Incentivarem ou criarem obstáculos para a oposição Individual ao
desconto da Contnbuição Profissional estarao sujeItas a serem denuncIadas perante o
Ministério Público do Trabalho,
o) O Sind,cato dos TécniCOSde Segurança do Trabalho do Estado de Sllo Paulo, bem
como o sindicato da categoria econômica se comprometem a divulgar e dar
publicidade do direito de oposição aqui assegurado,
dI O empregado que estiver rigorosamente em dia com o pagamento das suas
contnbuiç6es para com o SindIcato profissional, fica desobrigado do recolhimento
desta contribuiçêo assistencial,

15

NORMAS DA CATEGORIA

PROFISSIONAL

PREPONDERANTE:

Respe<tadas as cláusulas objeto deste instrumento e que são especificas da categoria
profissional abrangida, ficam estendidas aos empregados Técnicos de Segurança do
Trabalho, as demais cláusulas e respectIVOS beneficios constantes de eventuais
normas coletivas de trabalho e~lstentes, e que estejam e venham a permanecer em
vigor na constáncia desta Convenção, bem como das que vierem a ser pactuadas
durante a sua VIgênCia, aplicáveIS á categolia profIssional preponderante nas
empresas, isoladamente conSideradas, nas quais prestem seus serviços profissionais.
obedecIda, porém, a data de iniCIO de vigência da presente ConW!nção, ou seja,

01.05.2015.
16 - DESENVOLVIMENTO DAS ATMDADES PROFISSIONAIS: Recomendase ás empresas que assegurem ao empregado TécniCO de Segurança do Trabalho a
participaçlio no desenvOlvimento de ações integradas as práticas de Gestlio de
Segurança, Saude e MeiO AmbIente do trabalhO da empresa, em consonância com
suas atividades profissionalS
17 • JUiZO COMPETENTE: Será competente a Justiça do Trabalho para dinmir
quaisquer
Trabalho,

dive/gentias

surgidas na aplicação da presente Convençao

Coletiva de

18 - PRORROGAÇAO, REVISAo, DENÚNCIAOU REVOGAÇAo: O processo de
prorrogação, revido, denúncia ou revogação, total ou parcial da presente Convenção,
ficará subordinado às normas estabelllCldas pelo artigo 615 da Consolidação das Lei
do Trabaiho
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19 • ABRANG!NClA:
Respeitada a Iegislaçao em vigor, esta Corwençao aplica.se â
categoria diferenciada de Técnicos de Segvrat'lça do Trabalho. regulada pela Lei 7.410
de 27 de Novembro de 1965. regulamentada pelo deCll!to 92.530 de 09 de Abril de
1986. nas empresas do comércio varejista de material eletrico e aparelhos
eletrodomésticos no Estado de sao Paulo
20. VlGtNClA
& DATA.BASE: As panes fixam a vigência da presente COnvençAo
para o período de 01,05.2015 até 3004,2016. mat'ltendo a data.bas.e da categoria
profissional em 1. de maio,
Por estarem justas e acertadas, assit'lam as pafles a pres.enle CONVENÇÃO
COLETIVA DE TRABALHO, para que prodUla os devidos efertos de direito
São Paulo, 22 de junho de 2015,
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