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TERI\T]O

DE

ADITAI\,IENTO

À

CONVENÇÃO

COLETIVA DE TRABALHO CELEBRADA ENTRE

O

SINDICATO

DA

INDÚSTRIA

DO

AUD'OVJSUÁL DO ESTADO DE SÁO PAULO

-

SIAESPEOSINDICATODOS
TRABALHADORES

NA

INDÚSTRIA

CINEMATOGRÁFICA E DO AUDIOVISUAL DOS
ESTADOS DE SAO PAULO, PARANÁ, SANTA

DO SUL.

CATARINA, RIO GMNDE

I\iIATO

GROSSO, IV]ATO GROSSO DO SUL, GOIÁS,
TOCANTINS e DISTRITO FEDERAL

Por este instrumento

-

e na melhor forma de direito, SINDICATO DA

SINDCINE

INDUSTRIÂ

AUDIOVISUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, entidade sindicat de primeiro grau,
com sede na cidade de São Paulo, na Av. Paulista n. 1313, 90 andar, conjunto 901,
CEP 01311-923, Capital, inscrito no CNPJ/Í\4F sob n"

n0

e inscrito

fo

e

Código Sindical no
nesle êto
pornpeia
representadâ por seL.t Presdente, Sr André
Sturm brasilero
empresáro portador da Cedula de ldentdade RG no
e nscTto no

lilTB sob

CPF/[,4F sob n"

portador da Cédula de ldentidade RG

e do outro ]ado o
CINEMATOGRÁFICA

SINDICATO

E DO

Dos

TRABALHADoRES

no

NA

.

INDÚSTRIA

AUDIOVISUAL DOS ESTADOS DE SÃO P-A!!g,

SANTA CATAR
GROSSO DO SUL. GOIÁS, TOCANTINS E DISTRITO FEDERAL, ENtidAdE SiNd|CAI
de primeiro grau, com sêde na Rua Coronel Artur codoi, 218 - CÉp O4O1B-OSO, Vila
Mariana, São Paulo - SP, inscrito no CNPJ/|V]F sob nô
i\,4T8

sob n'

por seu Presidente

ê Código Sind ca

Sr

no

no

neste ato reprêsentado

Pedro Pablo Lazzarni brasileiro,

portador da Cédula de ldentidade RG

sob

nscr to no

.

pron'rover.

o

aditamento

nô
à

nscrto no CpF/tMF

CONVENÇÃO COLETIVA DÊ

TRABALHO 201612017 em conformidade com as cáusulas

e condiÇôes a segur

L

dispostas

W
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- REAJUSTE SALARIAL. 7a - JORNADA
EMPREGADO ESTUDANTE, 11A - LICENÇA _ CASAMENTO,

i - As cláusulas

DE TRABALHO, 8"

13,

-

-

2a

AUXiLro DoENÇA: co[,4pLEMENTAÇÁo e ANTEctpAÇÃo Do AUxíLto
DOENÇA,/AUXíL|O DOÊNÇA ACIDENTÁRIO] 14" - AUXÍLIO FUNERAL; 26a ACESSO DE DIRTGENTES StNolCAlS, 27a

-

REFETÇÁO e 46a - VIGÊNC|A, passam

a ter a seguinte redação:

2A

_ REAJUSTE SALARIAL:

A partir de 01/05/2016, os salários dos empregados com contrato de trabalho firmado
p0r prazo indeterminado e abrangidos pela "Parte l" presente Convenção Cgletiva de
Trabalho, serão reajustados de acordo com as condiçôes abaixo:

Parágrafo 1o - Sobre os salários nominais, vigentes no mês de maio de 2014, aplicarse-á um reajuste de 15,00% (quinze pontos percentuais), como resultado da livre
negociação para recomposiÇão salarial do periodo de O.t de maio de 2015 a 30 de
abtil de 2017

ParágÍaÍo 2o - No reajuste mencionado no parágrafo io serão compensadas todas as
antecipaçôes salariais concêdidas pelas empresas nos anos de 20i5 e 2016, inclusive
as concedidas em maio, sendo vedada a compensaçâo de aumento decofiente de
promoção, êquiparaçâo salarial, término de aprendlzagem, transferência de cargo,
função ou estabelecimento, comissionamento e os que tiverem natureza de aumento
real, sendo vedada a redução salarial.

Parágrafo 3o - As diferenças decorrentês doreajuste salarial estipulado no parágrafo
1o acima, nos meses que se sucederam entre 1o de maio de 2016 e outubro de
2016,
serão pagas em 3 (três) parcelas, mênsais, iguais e consecutivas. nos meses de
janeiro, fevereiro e margo de 2017, sob a rubrica ,,DIFERENÇA SALARIAL
DE

CONVENÇAO COLETIVA 2016t2017'. Aos empregados demitidos, a quantia dêverá
ser paga integralmente junto à rescisão do contrato

7"

-

JORNADA DE TRABALHO:
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cento) para as primêiras duas horas êxtraordinariamente laboradas e de 100% (cem
por cento) para as demais, incidindo o acréscimo sobre a hora normal, desde que não
ienham sido incluídas no Banco de Horas abaixo discriminado.

Parágrafo 10
assinatura

-

da

Fica autorizada a compensação da duração diárja, a partir da
preseniê Convenção Coletiva de Trabalho, entre empresa e

empregados,devendo sêmpre ser observadas as demais disposiçôes dos parágrafos a
seguir e da legislaçáo vigenie.

Parágrafo 2ô

-

Fica estabelecido, ainda de conformidade com esta Convenção

e

dependente de anuência expressa do empregado, e de comunicaçâo via cada com
aviso de recebimento ao Sindcine, que não estarão sujeitas ao acréscjmo do adicional
previsto no capuf desta cláusula, as horas suplementares irabalhadas diarjamente ou
em determinados dias, em acréscimo à.jornada normal, na relaçâo de uma para uma,

até o limite de 35 (trinta e cinco) horas exiraordinárias mensais e desde que sejam
compensadas no prazo máximo de 90 (noventa) dias, conforme controle individual e
periódico subscritos pelos Empregados, e obedecidas às disposições dos parágrafos

2'e

30, do Artigo

59 da CLT, em vigor, da seguinte forma:

L

Corn a redução da jornada d ária,

tl

Com a supressão de trabalho em d as de sêmana
l\,4ediante fo gas adicionais;

t.

V

Alravés de prorrogação do pêríodo cle gozo .lê fér as
Abono de atrasos e faltas não lustif cadas

VI,

v

Pagamento do sa do dê horas extras corÍt os acliciona s respectivos, e
.

Dispensas ou férlas colet vas a cr tério do êmpregador

Parágrafo

30 -

decorrido

o

As horas suplemêntares, conformê previsto no parágrafo 20 anierior e,
prazo ali fixado sern que tenha havido a devida compensação ou

ütrj
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pagamento se tornarão obrigatórias com

o

€

adicional esiipulado no caput desta

c áusula

Parágrafo

4'-

Fica estabelecido entre as Partes que, caso o Empregador venha a ter

necessidade de ajustar condiçôes diversas da prevista ao pa.â{afo 2. supra, tanto
para formaÇão de horas (positiva ou negativa), como para sua compênsaçâo, deverá
procurar o Sindcine a firn de ajustar Acordo Coletivo específico.
Parágrafo 50- Acordam as partes que os novos adicionais de 50% e 1OO% passam a

vigorar a partir de 1o de dezembro de 2016, para os trabalhadores da pariê ,l desta
Convençâo.

8A

-

EMPREGADO ESTI.JDANTE:

Serão abonadas as faltas do empregado para prestação de exames ou provas, no
horário de trabalho, desde que em estabelecimento de ensino oficial ou reconhecido e,
quando pré-avisado, por escrito, o empregador com no m,nimo de 4g (quarenta e oito)
horas e devida comprovação por documento hábil fornecido pela instituiçâo de ensino.

í,I'-

LICENCA

-

CASAMENTOI

As empresas concederáo a todos os empregados que contraírem matrimônio, licença
remunerada de 05 (cinco) dias a contar do evento, independente do período normal de
férias caso estas sejam gozadas a partir do último dia da licença.

poENcA/AUxiLto poENcA ActDENTÁRto

As ernpresas complêr.entarão a padr do 16. (décrno sexto) dia até o

60,
(sêxagés raô) dla dê afastaraento. o sa ário-bêse dos empregados afastaclos
ern gozo
de auxílio doença ou auxílio doença acidentár o
ParágraÍo 1ot Os empregados com ma s cle 90 (noventa) dias de serv
ço prestados às
eÍnpresas, ern período de carênca para gozo de auxílio,cloença
]unto ao INSS terão

seu

sa

ário pago pela empresa até o 60"

(sexagés

riro) dia de afastamento.

compensando,o nos sa ários futLrros ou nas verbas rescisórias.

r
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As empresas se comprometem, em caso de atraso no pagamenio pe o

adianiar mensalmente, na mesma data

de

pagamento dos demais

empregados, no mínimo, 80% (oitenta por cento) dos valores devidos pelo INSS, aos
empregados que recebem auxilio-doença ou auxílio-doença acidentário, sem prejuizo
da complemeniação prevista no Caput.

Parágrafo 30i O empregado afastado por auxílio-doença ou auxílio-doença acidentário
obfiga-se a cornunicar às empresas, em 15 (quinze) dias, o deferimento do benêfíciô ê
a devolver os valores pagos adiantadamente, em igual número de vezes em, que tivêr

ocorrido o adiantamento no valor máximo

AAa/o

(quarênta por cento) de seu salário

mensal ou nas verbas rescisórias quando será compensado em sua totalidade.
Parágrafo 40 - O pagamento previsto nesta Cláusula deverá ser efetuado na mesma
data em que forem efetuados os pagamentos de salários dos demais empregados.

144 _

AUXILIO FUNERAL:

No caso de falecimento do empregado as empresas reembolsarão o valor despendido
com o funeral até o valor de R$ 3.220,00 (três rnil, duzentos e vinte reais).

Parágrafo único - O previsio no capui desta cláusula náo é aplicável às empresas
que mantenham seguros e/ou benefício que inclua o ressarcimenio ou a cobertura das
despesas com o funeral de sêus empregados, desde que supêrior ao estipulado nesta
Convençã0.

264

-

ACESSO DE DIRIGÊNTÉS SINDICAIS:

O Presidente do Sindicato Proflssional ou Diretor da Executiva por este indicado
poderá ter acesso às empresas, duas vezes por ano e nas íilmagens, umâ vez por
mês, somente para verificar a situaÇão, não podendo interferir. Se for o caso, os

I

l

[,t

*rl

mesmos deverão apresentar, posteriormente, relatório ao proprietário da empresa.

27"

-

A

REFETCÃO:

As empresas obrigam-se a fornecer à seus empregados urna allrneniação subsidiada

que consistirá, conforme sua opção, recsa',/adas cono,cóes "ars ía!o

fr'eis.
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no valor mínimo de R$ 17,00 (dezessete reais) cada. O
ernpregado receberá tantos Tíquetes-Refe çáo quantos forem os dias de trabaho
efet vo no mês, ou CESTA BÁS CA no valor equivalente ao tiquete refê ção mensal
sa vo condiÇões ma s favoráve s praticadas pelas empresas

ParágÍafo único - A concessão destes benefic os fa forma clo dsposto nas Les
6321176 ráa consttui item da remuneraÇão do empregado e não se integrará a esta
Para qua squer fins e efeito

PARTE 3
(GERAL)

1A -

VIGÊNCIA:

A presente Convenção Coletiva de Trabalho terá vigência de 12 (cJoze) meses
para as cláusulas econômicas, coniados de 1o de lvlaio de 2016 a 30 de Abril
de 2017 e por 2 (dois) anos contados de 1ó de maio de 2016 para as cláusulas
sociais.

cLÁUSULA SEGUNDA - RATIFIcAçÃo DAS PRÁTtcAS
Acordam as partes que todas as práticas adotadas pelas empresas com base no
instrumento coleiivo dê trabalho firmado para o período anterior ficam devidamente
reconhecidas como se aqui estivessem transcritas.

cLÁusuLA TERCE|RA
CONCESSÔES

-

- NÃo

tNcoRpoRAÇÃo DE BENEFíctos E
As empresas integrantes da categoria econômica convenente

poderâo conceder benefÍcios, além daqueles já constantes constantes em
leis e nesta
Convenção, sem a integraçâo de seus valores na remunetação de seus empregados,

quais sejami auxílio-creche, auxilio-aljmentaçã0, transporte, serviço médico e
odontológico, seguro de vida, auxítio-educação, auxílio-ótica, complementaçáo de
benefícios da previdência soclal, previdência complementar, reembolso babá,

il

reembolso creche, auxílio-vestuário e equipamentos.
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Eventuais outros benefícios poderão

STNDCIN€

ser concedidos pelas empresas, sem

a

integraçáo de seus valores na remuneração de seus empregados, desde que com a
anuência do sindicato.
Parágrafo único: As empresas abrangidas por esta Convenção Coletiva de Trabalho

ficam auiorizadas a proceder aos descontos em folha de pagamento da participação
dos emprêgados nos benefícios acima elencados colocados à disposição destes.

CLÁUSULA QUARTA. RATIFIGAÇÃo DAs DEMAIS CLÁUSULAS PREVISTAS NA
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO CELEBRADA EM íCYíO/20í6 ORA
ADITADA E VIGÊNCIA DAS CLÁUSULAS.

Ficam, assim, ratificadas todas as demais cláusulas previstas na convenção coletiva

de trabalho firmada em 1011012016 e não alteradas ou abrangidas pelo presente
aditamento. -

Este aditamento e a convengão coletiva de trabalho passam a vigorar nos terrnos da

cláusula

'1a

-

VlcÊNCA, prevista na parte 3

-

Gêral da Convenção Coletiva, ora

âditada na CLÁUSULA pRllvlEtRA destê instrumenio.

E, assim, por estarem justos e avençados, assinam o presente ADITAI/ENTO

à

convenção coletiva de trabatho de 7 fothas, em S (clnco)vias de igualteor/e conieúdo,
devendo, ainda, os termos do presente instrumento surtir todos os efeitos/e fins leoais

São Paulo,

