EXCELENT~SSIMOSENHOR DOUTOR JUlZ PRESIDENTE DO EGREGIO TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO DA 2' R E G I ~ O

ACORDO JUDICIAL

REF: PROCESS0 TRTISP DC No20121.2009.000.02.00-3
DlSSlDlO COLETIVO
Por este instrumento e na melhor forma de direito, de um lado, como representante da
categoria profissional, o SlNDlCATO DOS TECNICOS DE SEGURANCA DO
TRABALHO NO ESTADO DE SWO PAULO, com sede na Rua 24 de Maio, 104, 5O
andar, Centro, S2o Paulo, Capital - CEP - 01041-000, inscrito no CNPJ sob o no
60.266.996/0001-03, neste ato representado por seu Presidente, Sr. Armando Henrique,
portador do CPFIMF no 586.317.208-87, e assistido pelo advogado, Dr. Sergio Luiz
Barbosa Borges, inscrito na OABISP sob o no 93.820 e portador do CPF/MF no
036.600.848-08, e de outro, como representante da categoria econbmica, o SlNDlCATO
DA INDUSTRIA DA CONSTRUC;WO CIVIL DE GRANDES ESTRUTURAS NO ESTADO
DE SWO PAULO SindusCon-SP, com sede na Rua Dona Veridiana, 55, Santa Cecilia,
S2o Paulo, Capital - CEP 01238-010, inscrito no CNPJ sob o no 61.687.11710001-80,
neste ato representado por seu Presidente, Sergio Tiaki Watanabe, portador do CPFIMF
no 326.285.528-68, por seu Vice-presidente de Relaqbes CapitallTrabalho Haruo
Ishikawa, portador do CPFIMF no 866.238.938-49, assistidos por seu advogado, Dr.
Renato Vicente Romano Filho - OABISP n.O 88.115 e CPFIMF n.O 090.217.578-50,
firmam o presente ACORDO JUDICIAL, em conformidade com as clausulas e condiqbes
seguintes:

-

la)
AUMENTO SALARIAL

Conforme negociado entre as partes, a partir de 01/05/2009, as empresas conceder20
aos empregados abrangidos por este Acordo Judicial, um reajuste salarial de 5,83%
(cinco virgula oitenta e trQs por cento), sobre os salarios praticados em 30 de abril de
2009, encerrando, assim, o period0 correspondente a 01/05/2008 a 3010412009.
Fica certo, porem, que poder2o as empresas optar, para a majoraq20 salarial aqui
referida, pela aplicaqio dos mesmos percentuais, criterios e datas fixados para os
salarios da categoria preponderante da empresa fixado em convenq2o coletiva.

A diferen~a salarial relativa a maio/2009, junho/2009, julho/2009, agosto/2009,
setembro/2009 e outubro/2009, decorrente da aplica~%o
do reajuste ora pactuado, devera
ser paga na folha de pagamento de novembro de 2009, de forma destacada, sob o titulo
"DIFERENCA CONVENCAO COLETIVA 01/05/2009 a 30/04/2010M.
2a) EMPREGADOS ADMlTlDOS APOS A DATA-BASE
Para os empregados admitidos ap6s a data-base, deverso ser observados os seguintes
criterios:
a) Ao salario de admissgo em fun~bescom paradigma sera aplicado o mesmo
percentual de aumento salarial concedido nos termos do presente Acordo, ao paradigma,
desde que n%oultrapasse o menor salario da f u n ~ % o .
b) Em se tratando de f u n ~ %sem
o paradigma, a majora~%o
salarial prevista neste Acordo
sera calculada de forma proporcional em rela~%o
a data de admissso.

Ao serem majorados os salarios na conformidade das clausulas la
e 2a deste acordo,
ser%o, igualmente, adotados os mesmos criterios de compensa~%oque tiverem sido
estabelecidos para a categoria preponderante.
4a) SALARIO NORMATIVO
Fica estabelecido que, aos Tecnicos de Seguran~ado Trabalho, abrangidos por este
Acordo Judicial, as empresas assegurarao a partir de lo
de maio de 2009, um salario
normativo de R$ 2.015,20 (dois mil e quinze reais e vinte centavos) mensais,
correspondente a R$9,16 (nove reais e dezesseis centavos) por hora.

Fica garantida a participa~%o
em cursos, seminarios, congressos tecnicos de interesse da
categoria ou eventos devidamente comprovados, limitados a 10 (dez) dias por ano, mais
dois sabados, nas empresas que possuam expediente aos sabados, sem prejuizo
salarial, inclusive das ferias, 13O salario e descanso remunerado, desde que pre-avisada
a empresa por escrito, com antecedsncia minima de 48 (quarenta e oito) horas.

Caso esteja prevista na norma coletiva da categoria preponderante clausula referente as
garantias sindicais dos empregados, as empresas deverio observar os criterios ali
estabelecidos para a categoria profissional ora acordante.
7a) PROGRAMA DE PREVENCAO A RlSCOS AMBlENTAlS
Quando o P.P.R.A. (Programa de Preven~%oa Riscos Ambientais) for elaborado por
profissional empregado da empresa, este obedecera aos criterios estabelecidos pela NR.
9 e demais normas pertinentes.

k

8.) AUTORIZACAO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Fica permitido as empresas abrangidas por este Acordo quando oferecida a
contrapresta~io,o desconto em folha de pagamento de: seguro de vida em grupo,
transporte, planos medico-odontologico com participaq50 dos empregados nos custos,
alimenta~io, convi2niosI alimentos, convgnio com supermercados, medicamentos,
convenios com assistencia medica e Clubelagremiaqbes, cooperativas e previdgncia
privada, quando expressamente autorizado pelo empregado.

0 empregado admitido para a f u n ~ i ode outro dispensado tera direito de igualdade
salarial em relaqio ao empregado de menor salario na funqiio, sem considerar vantagens
pessoais.
loa) QUADRO DE AVISOS

Ressalvadas as situaqbes mais favoraveis ja existentes, as empresas colocario a
disposiq%o do respectivo sindicato representativo da categoria profissional, quadro de
avisos para afixaqio de comunicados oficiais de interesse da categoria, que ser%o
encaminhados ao setor competente da empresa, para os devidos fins.
Il a ) COMPROVANTES DE PAGAMENTO

0 empregador fornecera obrigatoriamente, aos empregados, comprovante de pagamento
com a discriminaqio das importincias pagas e descontos efetuados, contendo a
identificaqao da empresa e os recolhimentos do FGTS.
12a) MULTA

Fica estabelecida a multa equivalente a 2% (dois por cento) do Salario Normativo previsto
na clausula deste instrumento, no caso de descumprimento das clausulas do presente
Acordo Judicial, que envolvam obrigaqio de fazer, por infraqio e por empregado,
revertendo a favor da parte prejudicada.

Sera efetuado desconto assistencial de 5,83% (cinco virgula oitenta e tres por cento), dos
empregados, de uma so vez e dos salarios do mQs de novembrol2009, em favor da
entidade de trabalhadores, importancia essa a ser recolhida em conta vinculada a Caixa
Econ6mica Federal, atraves de guias a serem fornecidas pelo Sindicato Profissional,
ficando estabelecido um teto de R$ 150,OO (cento e cinquenta reais).

a) Respeitada a legislaqio vigente, bem como a jurisprudgncia que rege a materia,
assegurado a todos os empregados abrangidos por este Acordo Judicial, o direito
oposiqio ao referido desconto, ate 10 dias depois da data de assinatura deste Acordo.
b) As partes que incentivarem ou criarem obstaculos para a oposiqio individual ao
desconto da Contribuiqio Profissional estario sujeitas a serem denunciadas perante o

Ministerio Pljblico do Trabalho.
c) 0 s Sindicatos, a fim de darem publicidade ao referido direito de oposiqio se
comprometem a divulgar tal direito em boletins informativos do sindicato.
d) 0 empregado que estiver rigorosamente em dia com o pagamento das suas
contribuiq8es para com o sindicato profissional, fica desobrigado do recolhimento desta
contribui~iioassistencial.
14a) NORMAS DAS CATEGORIAS PREPONDERANTES

Respeitadas as clausulas objeto deste instrumento e que s%o especificas a categoria
profissional abrangida, ficam estendidas aos empregados Tecnicos de Seguranqa do
Trabalho, as demais clausulas e respectivos beneficios constantes de eventuais normas
coletivas de trabalho existentes, e que estejam e venham a permanecer em vigor na
constancia deste Acordo, bem como das que vierem a ser pactuadas durante a sua
vigencia, aplicaveis para a categoria profissional preponderante nas empresas,
isoladamente consideradas, no que nao colidir com o presente, obedecida, porem, a data
de inicio de vigencia deste instrumento, ou seja, 01.05.2009.
15a) DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PROFlSSlONAlS

Recomenda-se as empresas que assegurem ao Tecnico de Seguranqa do Trabalho, a
participa~iio no desenvolvimento de a ~ i i e s integradas as praticas de Gest%o de
Seguranqa, Saude e Meio Ambiente do trabalho da empresa, em conson2ncia com suas
atividades profissionais.
16a)JU~ZOCOMPETENTE

Sera competente a Justiqa do Trabalho para dirimir quaisquer divergencias surgidas na
aplica~%o
da presente Acordo Judicial.

0 process0 de prorrogaqio, revisiio, denllncia ou revogaqio, total ou parcial do presente
Acordo, ficara subordinado as normas estabelecidas pelo artigo 615 da Consolidaqio das
Leis do Trabalho.

Respeitada a legislaqio em vigor, este Acordo Judicial aplica-se a categoria diferenciada
de Tecnicos de Seguranqa do Trabalho, regulada pela Lei 7.410 de 27 de Novembro de
1985, regulamentada pelo decreto 92.530 de 09 de Abril de 1986, empregados nas
empresas representadas pelo SindusCon-SP.

0 presente acordo vigorara no period0 de 01.05.2009 ate 30.04.2010, comprometendose as partes a divulgar as suas normas para as respectivas categorias.

Por estarem justas e acertadas, assinam as partes o presente ACORDO JUDICIAL, para
que produza os devidos efeitos de direito.
Nestes termos.
Pedem deferimento.
SSo Paulo 19 de outubro de 2009.
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