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SINDCINE
PARTE 1

- Emprêoados com Contrato de Trabalho Por Prazo

lndetêrminado.

Deteíminado e lntermitente

São benêficiárlos dêsta ConvellÉo Coletiva Pade

'1

'

especificámenlê os emp.egados

das empresas integrantes da câtegoaia econômica da indúslaia cinemalográflcâ ê do
audLovisuâl com contrato

de

taabalho poa prazo indeterrninado delerminado e

lnteamilente integrân1ê do 160 Grupo - Trabalhadores nas lndústrias Cinêmatográflcas
e do Audiovisual, cujas relações se regerão alravés das seguintes cláusulás:

íâ. - ABRANGENCIA

-ApLtcAÇÃo Dos rNsrRUMENTos coLETtvos
3". - rNovaçÕES TEcNolóclcÂs
2".

5á. .
44.

REA.'USTE SALARIAL
PISO SALARIAL

6..

- sALÁRro

7A.

-

DE aDMrssÃo

/ pARADtcMA

JORNADA DE TRABALHO

8", - FÉRIAS PARCELAMENTo
94. - EMPREGADO ESTUDANTE
IOA- ADICIONAL NOTURNO

í 1a- ESTABTLTDADE

pRovtsóRtA - sERVrço MrLrraR

í2á.

-

LTCENçA CASAMENTO

í34,

-

LICENçA REMUNERADA

í4". - AUxÍLro DoENça coMpLEMENTAçÃo e ANTEctpaçÃo oo luxíLto
DoENçA/AUxÍLto DoENçA acrDENTÁRrc

ís". - auxíLro FUNERAL
í6a.

-

ATESTADoS tuÉDrcos E oDoNToLóctcos

I7A. - APOSENTADORIA
18" _ COMPROVANTE DE PAGAMENTO

q
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19A.

-

CARTA AVISO DE DISPENSA, SUSPENSÃO OU ADVERTÊNCIA

20á, - PAGAMENTO DOS
21á. . ADIANTAMENTO

SAúRjOS

SALAR]AL

22a. - ESTAGTÁR|OS
23á.

. SEGURO DE VIDA E ACIDENTE DO TR,ABALHO

244 - OUADRO DE AVISOS
25â. - FORNECIMENTO DE MATERIAL
26â. -

REFE|çÃO

27". - NÃO TNCORPORAçÃO DE BENEFíCrOS E CONCESSÔES
28á. - TELETRABALHO

29'.- PREVENçÃO A LESÂO DE ESFORçOS REPETITIVOS
30á.- HIPERSUFICIENTES
31â.

- ARBITRAGEM

3?. - HOMOLOGAQÔES
33á . TR,ÂBALHO INTERMITENTE

344 AUXíLIO CRECHE

35A- TRABALHADORES PORTADORES

DE HIV, CÀNCER E

DOENÇAS

PSIQUIÁTREÀS
36A- GARANTIA DO

SAúRIO

NO PERíODO DE AMAMENTAçÃO

37'- JORNADA DO ESTUDANTE
38"- ATRASO NO PAGAMENTO DE

SAúRIO, DO í30

E FGTS

39A- ABONO DE FALTA PARA LEVAR FILHO EIOU ESPOSA/COMPANHEIRA

GRÁVDA Ao MÉDco
40â- FÉRlÀs - tNícro pERíoDo DE Gozo
41"- UNIFORMES

I
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SINDCINE
PARTE 2 - Trabalhadores Têmporários. Eventuais, Autônomos. Terceirizados e
Prêstadorês dê Serviao sêm vínculo emprêoatício
São beneficiáros desla'Pa.1e 2" da Convênção Colêtiva de Trabalho. especificamente

quanto ao disposlo nas cláusulas abâixo discriminadas os trabalhadores lemporáros,

eventuals aulônoaaos terceirizados e presladores de servço sern vínculo trabalhista
desde que não pTêsêntês, concornitantemente, os elementos do vinculo dê errprego,
constantes do arllgo 3Ô da Consolidação das Lêrs do Trabalho, contratados pela
lndústria Cinemalográfica e do Audiovisual, integranies do 160 Grupo "Trabaihadores
nas lndústrias Cinemaiográficas e do AudiovisLlal".

42", - ABRANGÊNCh
43A"- PROTEÇÃO DO DIREITO AO TRÃBALHO

,I4". - VALORES MÍNIMOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIçOS
,[5A, - DA

46..

-

DURAçÃO DO TRABALHO,/SERVIçOS CONTRATADOS

COMPENSAÇÃO DO TEMPO EXCEDENTE EXCEPCIONAL AO PERíODO

PREVISTO NO PLANO DE FILMAGEM
474. - DESLOCAMENTOS'VIAGENS
48a.

- ALTMENTAçÃO

49A.- PRÁZO DE PAGAMENTO

50"-- PAGAMENTO DA FOTOGRAFIA DO SET PARA FINS COMERCIAIS

51A.- PARTICIPAçÃO DOS CHEFES DE EQUIPE DE ARTE NO DESENHO DO
CRONOGRAMA DO PROJETO
s2a.- PRODUçÃO
534, - SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS
54A.

-

MÃO.DEOBRA ESTRANGEIRA

55'. - FESTIVAL DE CANNES

-

PREMIAÇÃO

56a - UT|L|ZAÇÃO EM CENA DE NÃO PROFTSSTONAL

4
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57A. - BANHEIROS
58A, - FORNECII\lENTO DE IV]ATERIAL _ EPI'S:
59A, - TERMO CONTRATUAL

60a. - TERtvto DE pRESTAÇÃo DE

sERVIÇos E TERcERIZADoS

61". - DA coNTRATAçÃo DE pESSoas JURiDtcAs

PARTE 3 - (Geral)
62".- RELAçÃo DE EMpREcADoS
63". - coNTRATAçÂo DE pRoFrssroNArs
644- _ REGISTRO PROFISSIONAL

65 SAÚDE E SEGURANçA Do TRABALHo
664. - SEGURANÇA NAS FILMAGENS E

67a.- GoNSTRANGtMENTo/ASSÉDto
6Ba.

GRAVAçóES

MoRAL E sExuaL

-ASSTNATURA E DEpós|To DE coNTRATos

69". -

EsracÉRros

70". -

auroRrzAÇÃo pRoFtsstoNAL pRovsóRlA

7't".- AUToRtzAçÃo EspEcraL TÉcNrco rNrcraNTE
724.- ACESSO DE DIRIGENTES SINDICAIS
73a.

74"

- MULTA pELo DESCUMPRTMENTo DA coNVENçÃo

- NEGocrAçÂo

DTRETA

75". - pRoRRocAÇÃo, REVrsÃo, DENúNcra
76". -

ou REVoGAÇÃo

ucÊNcra

)
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CONVENCÃO COLETIVA DE TRABALHO

Por este

instíumenlo

e na melhor forma de direito, §!!9!glU9_Q9§

TRABALHADORES NA INDÚSTRIA CINEMATOGRÁFrcA E DO AUDIOVISUAL DOS

ESTADOS DE SÃO PAULO. PARANÁ. RIO GRANDE DO SUL. MATO GROSSO.

'

entidade

sindic€lde primeiro grau, com sede na Rua Coronel ArtuÍ Godói, 218 - CEP 040'18-050,
Vila Mâriana, Sâo Paulo - SP, inscrito no CNPJ/MF sob no 56.083.389/0001-30, inscrito
no MTB sob no 32880/86 e Código Sindical

nô

004.000.86684- 1, neste ato reprêseniado

por sua Presidentê, Sonia Teresa Santana, brasileira, solteira. Diretora de ProduÉo
Cinêmatográfica, portadora da Cédula de ldentidâde RG no
no CPF/MF sob

iinscrita

nestê ato assistido pelo advogado abaixo assinado

no

em confoÍmidade com as deliberaÉes em Assembleias datadas de 11103í2019 e
24106,/2019 dos EMPREGADôS associadosou não, como repÍesênlanle des cetegonas

PROFISSIONAIS âbrangidas

e, do outro lado, o §!Nq!9l!re_94_!!qugfu

AUDIOVISUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, entidade sindical de primeiro graLr, com
sgde na cidade de Sáo Paulo, na Av. Paulista no 1313, 90 anda( conjunto 901, Cep
0'131'1-923, Capital, inscrito no CNPJ/MF sob no 45.796.364/0001S8 e inscdto no IúTB

sob no 22443911960, e Código Sindicelno 001.126.863.073, neste ato repíêsentado por

seu Presidente, Simoni BaÍionuevo Ribeiío de Mendonçâ, brasileiÍa, solteira,
empresária, portadora da Cédula de ldentidade RG n"
e inscrita no
CPF/I\íF sob n"
assistido pelo advogado abaixo assinado, em
conformidade com as delibêíaÉes de suas Assembleias dEladas de 30.04.2019 e

-tlf,

-

31.O7.2019, como representante dâ catêgoria econômicâ das EI\TPRESAS abrangidas,

Ílca êslabêlecida a preserÍe CONVENçÁO COLETIVA DE TRABALHO, na foÍma dos
lncisos XXVI, do âíigo 70 e lll, do aÍtigo 8o, ambos dâ ConstituiÉo Fedêíal ê dos aÍtigos

611 e seguintes da ConsolidaÉo das Leis do Trabalho, que sê rôgerá pêlâs sêguintes
Cláusulas e Condiçôes, abaixo

\
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PARTE

1

São beneficlários desta ConvenÇãô Colei va 'Parte 1", especificamêntê os empregados

das empaesas ntegaantes da calegoria econôm ca da ndústria cinematográficâ e do

audiovisual com conlrato de trabalho por prazo indeterminado, detenninado

e

ntêrmitente. integranle do 16" Grupo - Trêbaihadores nas ndústras Cinefiraiográficas
e do Audlov sual.

CLAUSULA

í4. ABRANGÊNcIA:

São beneflciários desta ConvenÉo Co eiiva 'Parte 1", especificêmentê os êrirprêgados

das empresas inlêgrantes da categora econômica da indúslria cinematográfca e do

audiovsual

d scriminadâs

nos seus Estatutos Sociais com contraio de trabalho por

prazo ndetêrminado, delerminado

e

lnteraailêntê rntegrante

'Trabêlhadores nas lndústrias Cinemaiográfrcâs e do Aud ovisLla

clÁusuLA

2" -

aPlrcacÃo

do

16o Grupo

".

INSTRU IV]ENTO COLETIVO

Acordam as parles. cons derando as inovações iecnológicas ocorrldas no s stêma de
produçào audiovisual e nas atividadês similares e conexas, que o pl"êsêntê instrumento

colelivo de trabalho tan'rbéra se aplicará às funçôes nas en'rpresas intêgrantes da

calegoria econômica

da lndústria

audiovisual, catêgorias similares

e

conexas.

comprêêndendo assirn. denlre outras estúdros, produtoras de conleúdo audiovsual

para mídias eletaônicas, programadoras de ielevisão por assinatura (conteúdo de
acesso condicionado), laborêtórios clnemalográficos. en'rpaesas dê dublagêm, de
fina!izaÉo, de locação de equrpamenlos clnematográflcos

e

todos os demais

segi-rentos quê apoiarn a rndústria audiovtsual

cúusulA

3a - rNovAcÕES TEcNoLóGtcas

Reconhêcêm as paúes que as inovaÉes tecnológic€s alteraram substancialmente as
atividadês descritas na Lein.6.53318 afetando a natureza dosacúmLtlos nela pÍevistos.

Nesse sentido, as atividades que eram desenvolvidas por mals de uma funçáo, hoje
podem serdesenvolvidas poruma única fun

,

não sê aplicando, nestes casos, a regra
1

, ,,
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relativa ao acúmulo de funÇão prev sto na legislação acima mencionada constituindose urn grupo de trabalho foínado pelos aêprêsentanles das empresas abrang das pela

parte 1 desla Convenção e pêlo Sindicaio Profissional para discriminaa as funçõês
ênquêdrâdas pêlas inovaÇões tecnológ cas.

cl altsul a 4a - RFA.I

|STF sÁt aRlat

A padir de 01/05/2019 os salários dos ernpregados co.. contrato de trabalho flrmado
por prazo indeterminado abrangidos pela 'Parte 1" da presente Convenção Colettva de
Trabalho, serão reajustados de acordo com as condrções abaixo:

Parágrafo 1o: Sobre os salários nominais, vigentês em 30 de abrll de 2019, aplica.-sêá o indice de 3,5% (três e meio por cenlo) para recomposlção salarialdo período de 01

de maio de 2018 a 30 de abril de 2019.

Paágrafo zoi No reajLrsle menconado no parágrafo 10 seráo compensadas as
antecipações saaaais concêdidas, sêndo vedada a corapensaÉo de aumênto
decorenle de paomoÉo equiparação salarial, lénnino de aprendizagem, lransferênciâ
de cargo. função ou eslabelecimenlo, comissionarnento e os que t verem natureza de
êumento rea

Parágrafo 3o - Aos empregados demitidos âpós 30 de abril de 20'19, se.ão devidos os
valores decorentes da reposição sa aria . mm todos os reflexos legais, quantia esta
quê devêrá sêr paga inlegralmenle junto à rescisão do contrato dê irâbalho

Paágrafo 4o - Para aqueies contraiados após

1o

realuste de forma proporcronal coarespondênte

de maio de 2018, será aplicado

à

1112

\un

o

doze avos) por íres

trabalhado

CLÁUSULA 5" _ PISo SALARIAL:

Para os êmpregados abrangidos por esta ConvenÉo Colêiiva consoante Cláusula
Primeira, resta aco.dado um ptso salana de R$ 1 204 86 (hum mil duzentos e quatro
rears e o tenla e seis cenlavos) mensals, ul hzando se o dtv sor de 220 (duzenlos e vintel

horas mênsais, vá,ido a partir de 01o de maio dê 2019

8
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Pârágrafo Primeiro: Para os empregados contralados por prazo determinado

e

interraitentes. o piso salanal. corresponderá a 71,50% (setenia e um e meio por cento)

da Tabela de P.eços Àlinimos de PrestaÉo de Serviços ndicâda na parte 2 desia
Convenção Colet va, de acordo coÍia função exercida

CLÁUSULA 6"

-

SALÁRIo

ADIV ISSÃOIPARADIG IVlA:

Será gaaantido ao empregado admilido para a mesma funÉo de ou1ao, cujo contrato
deste tenha sido rescindido sob qualquer condtção, o mesmo saláio do substiiuído, sem
consideaar as vanlagens pessoais. desde que a diferença de tempo de serviço não sela

superior a 2 (dois) anos.

CLÁUSULA

7A

_ JORNADA DE TRABALHO:

A jornada

noinal de trabalho deverá ler a duraÉo de 8 (oito) horas, côm imilaÇão de
44 (quarenla e quatro) horas semanats, respeitando-se o intêrvalo obrigatóro paaa
almentaÉo e repouso. As hoaas êxtras diárias serão remuneaadas com o âdicional de
50% (cinquenta por cento) para as primêlrâs duas horas exkaordinaaiamênte laboradas
e de 100o/o (cem porcenlo) para as demais, incidindo o êcréscmo sobre a hora normal,

desde que não tenham srdo incluidas no Banco de Horas abaixo discriminado

Parágrafo

'10

- Fica aulorizada a compensaÇão da duraÉo dlária a part r da vigencra

da presenle Convênção Colêtva de Taabalho. enlre empresa ê empregados, com
contrato por prazo indeterminado e determ nado, dêvendo sêrnpre ser observadas as
demais d sposiçôes dos parágrafos a sêguir ê da legislação vigente.

PatágÍato 20

-

Fica eslabelecido, ainda de conformdade coTn esta ConvênÇào e

dependente de anuência êxpressa do empregado, e de comunicaÉo via carta com
aviso de recebimenio ao Sindicáto profissional, que não êstarão sujeitas ao acréscimo

do adicionâl previsto no capul desta Cláusula, as horas suplementares taabalhadas
dianamente ou em delerrninados dias, eÍr acréscimo à jornada norínal, nã relaÇão de
Lrma para uma. até o [mite de 35 (trinta e cinco) horas extraord]nárlas mensars e desde

que selam compensadas no prazo rnáximo de 90 (noventa) dias, conforme contaole
individual e periódico sLlbscito pelos Empregados

A

as

dos

T,,,,,,,,,
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ee ÉqárÉ d. s, 6, ú, 6, Go. ro r oF

pãrágrafos 20 e 30 do Artigo 59 da CLT. em vigor, da seguinte forn'ra: l. Com â redução

da jornada diáriâ; ll- Com a supressáo de trabalho erÍt diâs de semana lll. Nlediante
folgas adicionais: lV. Ai.avés de prorrogaÉo do periodo de gozo de féras; V. Abono de

atÉsos e faltas não justificêdas; Vl. Pagamenio do saldo de horas extras com os
adrcionais respectivos e, Vll. Dispensas ou fénas coletivas a crllério do empregador.

PaÉgrafo 30 - As horas suplemenlares confoame previsto no parágrafo 2o supra e
decorrido o prazo ali fixado. sem que ienha havidô a devda compensaçâo ou
pagamenlo das horas suplementaaes será obrigatório o pagamento das referidas horas
com o adicional estipulado no capuf desia cláusula.

Parágrafo 40 - Fica êstabêlec do entre as Partes qLre cêso o Emp regador venha a ter
nêcêssidadê de ajustarcondiçóes d versâs da prêvrsla âo parágrafo 2o supra, tanlo para
for,nação de horas (posiliva ou negaUva) como para sua compensação, deverá procurar
o Slndicato profissional, a fim dê ajusiar Acordo Colelivo especÍílco.

CLÁUSULA 8" - FÉRIAS PARCELAMENTo
Desde que haja concordáncia do empregado, as féaias poderão ser usufruídas em até

3 (três) pêríodos, sendo que um deles não poderá ser nfêrior a 14 (quatorze) dias
coaridos e os dêírais não poderão ser lnferlores a 05 (cinco) dias côrridos, cada um

CLÁUSULA

9A

-

EMPREGADO ESTUDANTE:

Serão abonadas as faltas do emprêgado para prestação de exarnes ou paovas, no
horáno de trabalho desde que em esiabelecimênto dê ênsino oftcral ou reconhecldo e,

quando pré-avisado, por escato. o empregador com no mínimo de 48 (quaaenta e oito)
horas e devida con]provação por documento hábilfornecido pela instrtuição de ensrno.

ULA

O

1OA

-

AOICIONAL NOTUR

empregado que exercer sua ativldadê profissional nclusive na realização d

filmagens no pe.iodo compreêndido enlre 22h00 do primeiro dia atê as 05h00 do di

trt-1
I

I0

trr'"""

SINDCINE
subsequente, terá direlto à aêrnuneraÉo acrescida

en-r

20% (vinte por cento), sobre a

hora diurra

CLÁUSULA,',I',
F

-

ESTABILIDADE PROVISóRIA _ SERVICO IV]ILITAR

ca garanllda a estab lidade provisória ou pâgamênlo correspondente. ao emprêgado

êm ldade de a istamenlo de setuiço m litar desde a data do allslamento até 30 (1rin1a)
d as após o

desligarnento Ficando suspênso o contrato de kabaiho conformê ârl go 472

da CLT.

CLAUS U LA 1 2A, . LICENCA _ CASAI'IIENTO

As empresas concederão â todos os empregados que contrairen'r mataimônio licenç3
remunerada de 05 (cinco) dias a contar do evento, independeniê do período normal de
férias câso estas sêjam gozadas a parli. do último dia da licença

CLÁUSULA

13A

-

LICENGA REMUNER,ADA

Será garantida licênça remunerada aos empregados, no caso de falecimento de pais,
companheiros, cônjuge, Íilhos ou irmáos, Iicença essa não inferiora 3 (três) dias.

-

AUxíLIo DoENcA coMPLEMENTAcÃo ê ANTEcIPAcÃo Do
AUXíLIO DOENcA/AUxiLIo DoENcA AcIDENTÁRIo
CLÁUSULA 14,

As empresas complementaÉo a partirdo 160 (décimo sexto)dia até o 600 (sêxagésimo)

dia de afastamento, o salário-bêsê dos empregados afastados êm gozo de auxílio
doença ou auxílio doenF acidentário, nas condiçõês abaixo:

Parágrafo 1ó: Os empregâdos com mais de 90 (noventa) dias de serviço prestados às
êmpresas, em período de carência para gozo de auxílio-doença junto ao INSS, lelão

seu salário pago pela êrnpresa até o 600

(sexagésimo)

compensândo-o nos salár os futuros ou nas verbas rêscisórias

diâ de

afasta mento

Á

11
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Parágaafo 20: As empresas se comprorÉtêm, em caso dê atíaso no pagamento pelo
INSS, a adiantar rnensêlmênte, na mesma data de pagamento dos demais empregados,

no mínimo,

80o/o

(oitenta por cênto) dos valores devidos pelo INSS, aos empregados

que recêbem auxílio-doença ou auxÍlio-doença acidentá.io.

PaÍágrafo 30: O empÍegado afastado poÍ auxílio-doença ou auxílio-doenç3 acidentário
obriga-se a comunicar às êmprêsas, em '15 (quinze) dias, da dala do deferimento do
beneficio e a devolveros valores pagos ãdianladamênte, em igual número de vezes em
que liveÍ ocorrido o adiantamento no valor

mâimo de 40olo (quaíênta por cento) de seu

salário mensal ou nas vêÍbâs rescisórias quando será compensado em sua totalidadê.

Paágrafo 4": O pagamento previsto nesta Cláusula deveÉ ser efeluado na mesma
data em que forem eíetuados os pagamêntos dê salários dos demais empÍegados.

CLÁUSULA 15"

- AUxíL'o

FUNERAL:

No czso de falecimento do êmpregado, â empÍesa reembolsará o valordespendido com
o funeral até o valor de R$ 4.233,15 (quatro mil duzenios e tíintê e três íeais e quinze

centavos).

PaÉgrafo primeiro - o prêvisto no câprÍ desta cláusula náo é aplicávêl às empresâs
que mantenham seguros e/ou bêneÍício que inclua o ressarcimenlo ou a cobertura das
despesas com o Íuneral de seus empregados, supeíiorâo estipulado neslâ ConvenÉo.

Paágrafo sêgundo: As empÍesas sê @mpíornetem a pagar as verbas rescisorias aos
dependentes do falêcido, no pÍâzo lêgal tão logo comprovada a habilitâÉo perante a
Previdencia Social

CLÁUSULA 16a . ATESTADoS MÉo|cos E oDONTOLÓGICOS
Na falta de serviÇo médico dâ empresa ou convênio do empregador ou do empregado,

as ernpresas reconheceÉo a validade dos atestados fornecidos pelos médicos e
denÍistas do Sistema único de Saúde - SUS, desde que em conformidade corn a
legislaÉo vigente, inclusivê quando lor acompanhante de filho menor de idade o

t2
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CLÁUSULA 17". _ APOSENTADORIA:

Ao êmpregado que mmprovadamente, eslver a um raáximo de 12 (doze) meses da
aquisiÉo da aposentadorra,

ern seus prazos máximos e que lenha mais de 3 (três) anos

de trabalho conlinuo na empresa, não ocorrendo dispensa poa falta grave, ficará
assegurado o emprego ou salárlo no período que faltar para o evên1o.

PaÉgrafo Único: Pata fazea jus ao bênefício, o erapregado deverá comunrcar

ao

ernpregador por escrito.

CLÁUSULA

18A.

-

COMPROVANTE DE PAGAMENTO:

Será obrigatório o fornecimento do comprovante de pagamenÍo, com discrimtnaÉo das
mporlâncras pagas e dos descontos efetuados, contendo a idên1f cação da empresa, a

data e o valor do FGTS a ser recolhido.

CLÁUSULA I9"

-

CARTA AVISo oE DISPENSA. sUsPENSÃo oU ADVERTÊNCIA:

As empresas fomecerâo compÍovantes, porêscrito contendo os motivos da rescisão do

contrato de trabalho aos emprêgados dispensados por justa cáusa, bem como ao
fomecimento, por escrito, dos moiivos originadores da suspensão ou advêrtênciâ, sob
pena dê gerar presunçáo de demissáo sem justa câusa.

CLÁUSULA 20" _ PAG

ENTO DOS SALARIOS:

O pagâmênto dos salários será antecipado para o dia úiil rmediatamente anleror
quândo a data coincidir com os sábados, domingos e feriados.

Parágrafo Único: Quando o pagamento for efetuado mediante chêque ou depós to
bancáaio. com exclusão do cheque saláao, as empresas estabêlecêrão condiçóes para

que os emprêgados possam descontaT o cheque ou ir ao banco
êfêtuado o pagamento, sem que seja pre

for

seu horário de

t3
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CúUSULA 21". - ADIANTAMENTo SALARIAL;
As ernpresas concederão aos seus ernpaegados adlanlamento sêlanal da ordem de 40%

(quarenta por cenlo) do sa ário nom nai. âdianlamênto esse a ser dado no 15o (dectmo
quinto) dia após o pagamento do ú timo salário ou no dia med alamenle anleaior, caso
recára era sábado domingo ou feriado, salvo en't caso de acoado co etivo de trâbalho
cê ebrado entre a empresa e o sind cato profissional.

CLÁUSULA 22a.

-

ESTAGÉRIoS:

Poderào se. admilidos eslagiáros dê aco.do corn a Lêi '11-788 de 25/0912008.

Parágrafo Único: Ficã vêdadâ a utilizaÉo de estaglário e.. substiluiçâo ao lécnrco
profissional.

CLAUSULA 23'

-

SEGURO DE VIDA E ACIDENTE DO TRABALHO

As empresas que não tiverem seguao de vida para sêus emprêgados contTatarâo um
seguro de vida e de Acidente do Trabalho para cobrir riscos de viagem em serviço e/ou
unidades exiernas. Essê seguro não poderá ser inferior a RS 80.343 04 (oitenta mi,
irezêntos ê quârenta e três reais e qualro cenlavos).

CLAUSULA 24".- QUADRO DE AVISOSi
As emp.esas deverâo manter quadro de aviso en'r locâl acessivel aos emprêgados, na

metragem adequada

ao ocal para fixação dê

anaiériá de interesses da c€tegoria

prof ss onal e palronal, vêdada à divulgação dê malerial polílrco partldário ou ofensivo â

quern quer que sela No rnateria informêlivo. dêverá êstar identificado o responsável
por sua publicação pâra fins de dlreito

Parágrafo Único: As empresas poderâo optar em substituiÉo ao quadro de avisos
meios de comunicaÉo digitais para divulgação das i

I
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CLÁUSULA 25A- - FORNECIMENTO DE MATERIAL:
As êmpregadorâs fomecerão, graluitamente, aos empregados, uniformes, macacóes ou

peças de vêslimênlâ

e

todos os Equipamentos dê PÍoteÉo lndividual EPI's

estabelecidos na lêgislâçáo vigenle, se a atividade assim o êxigir.

CLÁUSULA 26".

-

REFE|cÂo

As emprêsâs obrigâm-se a fornecer a seus emprêgados

Lrma alimenlação subsidiada

que consistirá, conforme sua opÉo, ressalvadas condiçóes mais favoráveis, em
ÍíQUETE-RÉFE|çÃo ou VALE ALIMENTAçÂo, no valor mínimo de R$ 20,oo (vinte
reais) câda. O empregado receberá tantos Tíqueles-Refeição quantos forem os dias de

trabalho êfêtivo no mês ou VALE ALIMENTAçÃO no valor equivalenle ao tíquete

refeiÉo mensal, salvo crndiçõês mais favoráveis praticadas pelâs emprêsas.
Pa.ágrafo Único: A concessáo destes beneficios na forma do disposto nas Lei6.321176

nâo constitui item da remuneração do empregado e nâo se integrará ã esla para
quaisquer fins e efei{o

clÁusuLA

27". - NÃo rNcoRpoRAcÃo oE BENEFÍCros E coNcESSôEs:

As emprêsas integrantes da categoria econômica convenente poderão conceder
benefícios, além dâquêlês já constantes ern lêis e nesta ConvenÉo, sem a inlegração

de seus valores na remuneração de seus empregados, quais sejam: auxílio-creche,
auxilio-alimentaÉo, serviço médico e odontológico, sêgu.o de vida, auxílio-educaÉo

auxílio-ólica, complêmêntaÉo

de

benefícios

da

prêvidência social, previdéncia

complementar, reêmbolso babá, reembolso crcche, auxílio-vestuário e equipamenlos.
Eventuais outros benefícios poderão ser concedidos pelas empresas, sem a intêgraçáo

de seus valores na remuneração de seus empregados, com a anuência do sindicato

Parágrafo único: As êmpresas âbrangidas por esta ConvênÉo Colêtivâ de Trabalho
fic€m autorizadas a proceder aos descontos em folha de pagamento da participaÉo
dos empregados nos benefícios acama elencâdos colocados à dispos iÉo des les

1
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CLÁUSULA 2S", TELETRABALHO

Considera-se ielelraba ho

a prestaÉo de serviços

dependéncias do empregador. com

a

prepondêranierrenle fora das

utilizaÇáo de lecnologias

dê informação e

de

comun câção que, por sua naturcza, não sê constrluam corno taabalho extemo.

Parágrafo primêiro: O comparecimento eveniual e esporádico às dependências do
empregador pata a ted)zâçáo de atividades especificas que exijam a presença do
empregado no estabelecimênto não descaracleriza o regime de telêkabalho

Parágrafo sêgundo: A jornada dos empregados poderá ser cumpdda, integral ou
parcialmente, de forma remota e não poderá ultrâpassar 08 horas diáras e 44 horas
semanais.

CLAUSULA 294, . PREVENCAO A LESÃO POR ESFORCO REPETITIVO

Nas alividadês cujo desempenho se iaça necessária

a

rcalizaçáo de esforços

repetitrvos, deverá ser concedido ao trabaihadoa interva os mínimos de 30 (tnnta)
minutos por período dê trabalho (totalizando Lrma hora por dLa) As empaesas deverào
implantar e desenvolveT um plano ou programa paaa estudar e êquacionar a questão
de êcôrdo com as noamas aegulamentadoras ê legrslaÇão correspondenles.

CLAUSULA 30á. -

IPERSUFICIENTES

Considera-se trabalhador hlpersuflclente aquele porlador de diploma dê nível super or

e que peaceba salário mensal igual ou superior a duas vezês o limite máximo dos
benefícios do Regimê Geral dê Previdência Social
CLÁUSULA 31A. . ARBITRAGEM

Nos contÉios ndividuais de laabalho abrangldos por esta parte

I da

Convençào

Coletiva cula rcmuneaação sêja supenor a duas vezes o limite máxinro eslabelecido
para os benefícios do Regirnê Gêral de P.evldência Social, poclêrá ser pactuada
cláusula compromissória de arbitaagem, desde quê por ln ciatlva do empregado ou
raedianlê a sua co nco

ca

expressa nos iermos previslos na Le

no

I

307 dê 23 de

seiembro de 1996

l6
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CLAÚSULA 32A _ HOMOLOGACÕES

As homologações que uiirápassarem 1 (um) ano seráo todas rêallzadas no s ndicato
profissional da calegoria, sêndo nula a rescsào rea zada sem ê suê participaçào e
chancêla

CLÁUSULA 33A - TRABALHO INTERI\íITENTE

E facullada às empresas utilizar o trabalho na modalidade de traLralho iftermitente.
drsposto na Lei 13.467i17.

primeiro O empregado que realizêr seu lrâbalho na condição
interrnitente não poderá receber va or nferror à jornada de I horas.
PaÉgrafo

dê

CLAUSULA 34á - AUXIL IO CRECHE/AMAMENTACÃO
Nas empresas corn mais de 250 (duzêntos e crnquenta) fLlncionár os será provtdenqada

a instalacão de creúes êrn suês

será cêlêbrado convênto com
creches devidarnenle auiorizadas pelos óagãos públicos oblêiivando aiendea os filhos
dependenctas,

or..t

das emprêgadas até que alinjan'r 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses.

Parágrafo único - Deteamina-sê a instalaÉo de local apropriado à amamêntação de
cTianças até seis meses de idade, facullado convênio com creches. Fâcu ta-se ainda

ao empregadoa. no periodo dê amarnentaÉo, seja o trabalho fêilo ern regime

de

teletrabalho/homê office

CLÁUSULA 35" - TRABALHADORES PO

RES DE HIV. CÂNCER E DOENCAS

PSIQUIÁTRICAS
Recornenda'se quanto aos trabalhadorês porladores da Síndaomê da lmunodeficléncia

Adquirida (AIDS) Câncer ê/ou doenÇas psiquiátrlcas além de todas as garantras

previslas

na

legislação en'r vigoa

e neste contrato sejam

gaaantidos

comple,renlármente:
a) função compaiivel com o seu estado de saúde.

b) os lestes HlV, cáncer e pslquiálricôs só seÉo rea zados nos cêsos de lndlcâção
clínica e com autorização por escíto do irabalhadoa
1Íi

i
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CLÁUSULA 36A

-

GARANTIA DE SALÁRIo

No PERÍoDo DE AMAI\4ENTACÃo

E garâni do às mulheres no período cle amamentação o recebimento do salário, sern

prestação de serv ços, quando o empregador não curnpdr as deierminaÉes dos §§
e 20 do art 389 da CLT, até 6 (seis) mesês a parlir do nascimento

CLÁUSULA 37A

-

'1"

JORNADA DO ESTUDANTE

Proibe-se a prorrogaÉo da lomada de trabaiho do empregado estudanle rêssalvadas
as h póieses dos afis 59 e 61 da CLT.

CLÂUSULA 38A - ÁTRASO NO PAGAMENTO DE SALÁRIO
EstabeLece se muita de 5% sobre o saLdo sa aflâl na hipótese de atraso no pagamênto

de saláno superior a 25 dias. Eventuais situações êxtraordináras poderão ser
resolv das através de acordo coletrvo com o Sindicâlo orofissionâl

CLÁUSULA 39A

- ABONO DE FALTA PARA LEVAR FILHO

E/OU

ESPOSÁ,/COMPANHEIRA GRÁVIDA AO IV]ÉDICO
Assegu ra-se o direito à aLrsência rernu nêaada de 1 (urn) d a por semeske ao êmprcgado

para lêvar âo médico filho menor ou dependente previdênciário de alé 6 (seis) anos de
idade, mêdiante comprôvação no prêzo de 48 horas.
Assegura-se o direilo à ausência remunerada de

acompanhar consullas médicas

e

2 (dois) dias ao empregado

exames complêrnêntarês durante

o

para

período de

gravidez de sua êsposâ ou companheira, mediante comprovação no prazo de 48 horas

CLAUSULA

O

4OA

-

FERIAS .

I

CIO DO PERíODO DE GOZO

nicio das féías, coletivas ou ndividuais, não podêrá coincldir com sex1a, sábâdo.

domingo fenado ou dia de compensação de repouso se

-,.:
.4rt-"
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CLÁUSULA 41" . UNIFoRMES
Delermina-se o fornecimenio graluito de uniíormes, desde que exigido seu uso pelo
emp
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2

Trabalhadorcs com contrato TemooÍá o, Evêntual. Autônomo. Terceirizado ê
Prestadoaês dê Sêrvioo sem vínculo empreqatício

São benêficiárlos desta'Parte 2" da ConvenÉo Coleliva de Trabalho, êspeclítcamenle

quanlo ao disposlo nas cláusulas abaixo discriminadas, os lrabalhadores lemporaa os.

eventuais aLrlônomos leaceifizados ê prestêdores de servlço sem vinculo trabalhlsta
desde que não presentes, concomilantemente, os elementos do vinculo de emprego

constanies do artigo 30 da Consolidação das Lels do Trabalho coniratados pela
ndústria Cinêíralográfica e do Audiovisua, integranies do 160 Grupo 'Trabalhadores
nas lndústrias Cinematográficas e do Audiovisual"
Considerando que os srndicalos convenentês reconhecem que as formas tradicionais

de contrataçâo não atendeTn a necessidade das emprêsas do setor dadas
pecr.rliaaidadês do ofícro da categora profissional

proíssionais que atuam no mercado

da

as

aqu abarcáda, deabrangerparlê dos

ndúsirla do Aud ovisual

es que nâo

se

encaixam períeilarirenle, a nenhuma destas formas de côntratação
Considêrando que novas íorfiras de conlaalaÇáo que vieram com a reforma trabalhisla
(Le s 13 42912017 e 13 467,'2017) e precisam ser reguladas através de urir instrumento
norrnat vo que contemple a reaLidade fáiica ê êo mêsmo tempo proporcione a paoteÉo

social necessária aos iécnicos cinematográflcos profrsslonats do ramo

da ndustria

do

Audiovisua, independenlemente da sua fomna dê contratêção
Considerando ainda que os profissionais técnicos cinematográficos que aboram na

lndústria do Audlovisual rndependenlemente do caráter adisiico ou lécn co, têm
p.ofssão regulamêntada à luz da lêi 6533/78 e do Decreto 82385/78. Anexo ll -

e

que todos estes proíissionais mesmo sem vinculo trabalhisia, sào
legitimamente represenlados pelo Sindicãlo dos Trabalhadores na Indúst a

Cinema

CinemalográÍica e do Audiovisual dos Estados de São Paulo Paraná Rio Grande do

Sul, Íúato Grosso, lt4ato Grosso do Sul, Goiás. Tocanlins e Drstrito Federal e que a
blfrontalidade eslá concreiizada através do Sindicato da lndústria do Audiovlsual do
Estado dé São Paulo - SIAESP, que íeprêsênta o sêgmênlo da indústria e dos me

/1

de produçào lem se que

,-'
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CLÁUSULA 42"

-

ABRANGÊNCIA

São beneíiclár os desta "Parte 2' da ConvenÉo Coletiva de Trabalho especificarnente

quênto ao disposlo nas cáusLrlas abaixo discriminadas os seguintes lécÍ]tcos
cinematográÍicos

da

lndústr

â do Aud ovisual com profissão

rêgu amenlãda

laabalhadores com contralo leraporáro eventual. aulÔnomo. lerceirizado e prestadores

dê serv Ço sem vínculo lrabalhlsta, doravante denominados dê prêstadores de seav ços
desdê que não presenles. concon'ritante,nente, os elemenios do vínculo de emprego,
constantes do artigo 3o da Consolidâção das Leis do Trabalho. contratados através da
pessoa luridlca ou por tomadora dê servrços, pela lndÚsiria Cinen'ratográflcá

e

do

Aud ov sual integrantes do 160 Grupo 'Trabalhadores nas lndústrias Clnemaiográficas
e do Audiovlsual". inclusive empresas de lerceirizaçâo ou lerceirizadas

CLÁUSULA

€A.

PROTECÃO DO DIREITO AO TRABALHO

As empresas da lndústria do Audiovisual, aqui representadas pelo Sindicato

da ndúsl.ia

Audiovrsuãl do Estado de Sáo Paulo, cientes de que os profissiônais que laboram na
ndústria do Audiovisual possuem proíissão regu amentada e independêntêrnênte da

fonna de conlaatação são legltimarnenle representados pelo Sindicálo dos
Taâbalhadores na lndúsiria Cinematográfica e do Audovisual dos Estados de São
Paulo, Paraná, R o Grande do Sul, Mato Grosso lvlato Grosso do Sul. Goiás, Tocantins

e Distrito Federal poderâo conkatar os taabalhadores abrang dos por esta parle 2,
desde que garantidos os direitos previsios nos incisos lV. V Vll, X, Xlll, XVi, XXll XXVI,
XXVlll, XXX, XXX, XXXII XXXIV do artigo 7o da ConslituiÉo Federal de 1988,
inclusive, quanto à obrrgatoriêdade do registro dos conlralos no S NDCINE e pagamênto
da taxa respectiva

A"L
2t

,,,,,,,,,,

SINDCINE
cLÁUSULA 44" _ VÂI=QREs MíNIMos DoS SERVIÇoS PRESTADoS
As emprêsas, quando contratarem serviços em caráter kansitóa o na paoduÉo de filmes

de onga, média e euda metragem e documentários,
nove as

tê efilmes, séfles, mlnisseres

ou produlos audiovisuais de produÇão rndependente destinados a qualquea

mídla que exisla ou que vênha a êxrstir, filmes e videos pub icitários, programas para
televisão e contêúdo para nternet, caplados em qualquer supoate ou bitola obedêcerào

a TABELA DE PREÇOS l\,llNllúOs DE PRESÍAÇÀO DE SERVTÇoS abàrlo,

vát1das

sonrente aos profissionais com Regislro Profissional:

Parágrafo

1o

- Sobre os va orês contidos nas labelas vigentes em 30 de abril de 2019.

aplicêa-se-á o reajustê de 3,5

Ô/"

(três e mêio por cento), na data da assinatlrra desie ê

1,6% (hum e seis pontos percenluais) ern 1ô de outubro dê 2019. ambos incidenles
sobre a iabela de preços minimos da convenÉo anterior, como resultado dê nêgocraFo

para .ecomposição do período de 1 maio de 2018 a 30 de abri de 2019, total:zando,
após outlbro, o reajuste de 5,1%(cinco e um pônlos percentuais)

Parágrafo 20- ôs técnicos cinemalográficos poderáo negoclar livremenle seus valores

desde qLre não sejam inferiores aos prêços mínimos fixados nas tabelas desla
convenÉo.
TABELA DE PREÇOS I,lINIMOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FILI\4ES PUBLICITÀRIOS
2019/2020
para f ilmes publicitários

Valor Minimo

FUNçÃO

Direção:
DIRETOR DE CENA

FILME

RS5.s09,66

1S ASSISTFNTF DF DIRFCAO

SEMANA

R91.1ô1,92

2S ASSISTENTE DE

SEMANA

Rs661,1s

D REÇÃO

ESÍAGIARIO

LEI ESTAGIO

Elencor
PRODUTOR DE CASTING

SEMANA

Rs110],92

ASSISTFNTE DE CASTING

SEMANA

R5s50,98

ESTAGIARIO

LEI ESTAGIO

Produção:
PRODUTOR EXECUTIVO

4

SEMANA

RS4.407,70

2)
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COÔRDÉNADOR DE PRODUÇÃO

SEMANA

ASSISTFNTF DF CC)ORDFNA'ÃO

SEMANA

R,]96,t1

DIRETOR DE PRODUçÃO

SEMANA

RS2.203,84

ASsI5TENTE DE PBODUçÃO

SEMANA

Rs661,1s

PRODUTOR DE LOCAÇÂO

SEMANA

Rs1.101,92

ASSLSTENTE DE LOCAçÃO

SEMANA

Rsss0,98

D ARIA

Rs330,60

AS5LsÍENTE DE SEI (A]UDANTE ESPEC AL)
ESTAG ARIO

R52.6ss,97

LEI ESTAGIO

arte/Efeitos Especiaisl
DIRETOR DE ARTE

SEMANA

RS2.203,84

ASSISTENTE DIREÇÃO DE ARTE

SEIVIANA

R5991,7s

PRODUTOR DE ARTE

SEMANA

R51.101,92

CENÓGRAFO

SEMANA

Rs1.652,90

ASSISTENTE DE CENOGRAFO

SEMANA

Rs826,44

D]ARIA

R5497,2s

PRODUTOR DE OEJETOS

SEMANA

Rs1.101,92

ASSISTENTE DE OBJETOS

SEMANA

RSsso,98

FIGURINISTA

SEMANA

Rs1.101,92

ASSISÍENTE DE FIGURINO

SEMANA

Rssso,98

DIARIA

RS33o,6o

CABELEIREIRO

DIARIA

R9ss0,98

MAQUIADOR

DIARlA

R9sso,98

MAQUIADOR DE EFEITOS ESPECIAIS

DIAR]A

R9991,7s

ASSISTENTE DE MAQUIADOR

DIARIA

R527s,44

ASSISTENTE DE CABELEIREIRO

DIAR]A

R5275,44

ÍECNlco

DIARIA

R5881,s3

CONTRARREGRA

CAMARElRO(A)

E

OU GUARDA ROUPEIRO{A)

L'jE EFEITOS ESPEC AIS

LE ESTAG O

ESTAGIARIO

FotogrâÍiâ:
DIRETOR DE FOTOGRAFIA

DIAR]A

R52.203,84

DIRETOR DE FOTOGRAF]A/ OPERADOR DE CAMERA

DIARIA

Rs2.7s3,99

OPERADOR DÉ CÁI\,'IERA

DIARIA

R51.322,31

ASSISTENTE DE CÂMEflA

DIARIA

Rs881,s3

CAMERA

DIARIA

R$440,72

TID

DIARIA

Rs881,s3

GMA

DIARIA

R5440,12

OPERADOR DE VIDEO ASS]ST

DIARIA

R$228,02

1-Ô

2C ASSISTENTE DE

-t

ÉS.|AGIARIO

/.-\

/tZ\

LEI ESTAGIO
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Somi
ÍECNICO DE SOM DlRETO

DIARIA

Rs1.322,31

MICROÊONISTA

DIARiA

Rs396,69

ASSI5TENTE DE 5()M

DIARIA

Rs238,01

ÊSTAGIARIO

LEIESTAGIO

Eletrica/Maquináriâ
EIETRICISTÂ OU MAQUINISTA CHEFE
1A ASS STENTE
2E

ELETRICISTA/MAQUINISIA

ASS]SÍENTE DE ELETRiC]STA/MAQUINISTA

OPERADOR DE GERADOR
ESTAG]ARIO

DIARIA

R$EE1,s3

DIARIA

R$661,1s

D]ARIA

Rs33o,6o

D ARIA

Rs440,7s

LEIESTAGIO

Edição/ Pós-produção
EDITOR

/

MONTADOR

FILME

Rs1.s49,36

ASSISTENTE DE EDIÍOR/MONTADOR

FILME

R5771,3s

TINALIZADOR

FILME

Rsss0,98

ESTAG]ARIO

LEIESTAGIO

TABELA DE PREÇOS MINIMOS DE PRESTAçAO DE SERVIÇOS PARA LONGA MEDIA, CURTA
METRAGEM E DOCUMENTARIOS 201 9/2020
para longâ, média, curta metragêm e docümentádos
Função

AUTOR

/

ROTÊIRISTA

Pagamênto
POR ROTE RO

RS34.336,03

PESQU SADOR CINEMATOGRAF CO

POR SEMANA

R52.s30,01

ESTAGIARIO

POR SEMANA

Direção:
DIREIOR

POR SEMANA

Rs4.182,92

DIRETOR DE CENA

POR SFI\,4ANA

R$2.969,87

DIRETOR DE IMAGEM

POR SEMANA

R52.108,60

19 ASSIsTENTE DE DIREçÃO

PORSEMANA

Rs1.846,83

29 ASSISTENTE DE DIREçÂO

POR SEMANA

RS1.044,63

CONTIN

POR SEMANA

R91.s40,49

U

ISTA

ESTAGTARTO

(LE DO EsrAGrO)

POR SEMANA

Elen€o:
PREPARADOR DE ELENCO

4

PORSEMANA

,r

--4

,,///
(-"'/

Rs1.s17,00
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COORDENADOR DE ELENCO

POR SEMANA

R51,.3L7,24

PRODUTOR DE ELENCO/ F]GURAÇÀO

POR SEMANA

Rs1.278,60

A5S STENTE DE PREPARADOR DE ELENCO /F]GURAÇÃO

POR SEMANA

Rs1.044,63

ÊSTÁG]AR]O (LTI DO EsTAGIO)

POR SEMANA

Produção:
PRODUTOR GERAL

POR SEMANA

Rs1.262,s3

PRODUTOR EXECUT VO

POR SEMANA

Rs3.709,10

ASSISTENTE DE PRODUTOR EXECUTIVO

POR SEMANA

RS2.596,34

COORDENADOR DE PROIII]CAO

POR SEMANA

Rs2.596,36

DiRETOR DE PRODUÇÂO

POR SEMANA

R52.161,,42

1E ASSISTENTE DE

PRODUÇÃO

POR SEMANA

R51.s40,49

2S ASSISTENTE DE

PRODUçÂO

POR SEMANA

Rsn.044,63

PRODUTOR DE SET

POR SEMANA

Rs1.s40,49

PRODUTOR DE PTATO

POR SEMANA

R$1.s40,49

A5SISTENTE DE PLATO

POR SEMANA

Rs1.04463

PRODUTOR DE LOCAçÃO

POR SEMANA

Rs1.540,49

ASSISTENTE DE LOCAÇÃO

POR SEMANA

RS1.04463

ÂSSISTENTE DE SET (A]UDANTÊ ESPECIAL)

POR SENIANA

Rs1.137,78

ESTAGiARTO (LEr DO ESTAGtO)

POR SEMANA

Arte/ Efeitos Especiais:
DIRETOR DE ARTE

POR SEMANA

R$2.161,42

PRODUTOR DE ARTE

POR SEMANA

Rs1.s40,49

1

Rs1.044,63

ASSISTENTE DE ARTE

POR SEMANA

29 ASSISTENTÊ DE ARTE

POR 5EI\,'IANA

R§731,24

CENOGRAFO

POR SEMANA

Rs2.s30,01

ASSISTENTE DE CENOGRAFIA

POR SEMANA

Rs1.179,08

CENOTECNICO

POR SEMANA

R91.s40,49

ÀSSISfENTE DE CENOTECNICO

POR SEMANA

Rs1.044,63

TECNíCO EFEITOS ESPECIAIS

POR SEMANA

R92.002,09

CONTRARREGRA

POR SEMANA

Rs711,87

ADERECISTA

POR SEMANA

Rs1.179,08

PRODUTOR DE OBJETO

POR SEMANA

RS1.s10,49

ASSISTENTE DE OBJETO

POR SEMANA

Rs1.044,63

FIGURINISTA

POR SEMANA

R92.530,01

PRODUTOR DE FIGUR]NO

POR SEMANA

Rs1.540,49

1E ASS]STENTE DE

POR SEMANA

Rs1.04463

POR SEMANA

R51.137,78

COSTUREIRA

POR SEMANA

RS807,82

MAQUIADOR

POh SEMANA

Rt1.s40,4s

CAMAREIRO(A)

E

FIGURINO

OU GUARDA ROUPEIRI]{A)
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SINDCINE
MAQUIADOR DE EFEITOS ESPECIAIS

POR 5EN4ANA

Rs1.846,83

CABELEIRE RO

POR SEMANA

Rs1.540,49

AsSISTENTE DE MAQUIADOR

POR SEMANA

R$711,87

ASSISTENTE DE CABELEIREIRO

POR SEMAI\]A

R§711,87

lLE DO ESTAGIO)

POR SEMANA

ESTAGTARTO

Fotografiâ:
DIRETOR DE FOÍOGRAFIA

POR SEMANA

R$2.16r,42

DIRETOR DE FOTOGRAFIA/ OPERADOR DE CAMERA

POR SÊMANÀ

R$3.703,64

OPFRAT]OR DF CAIVIFRA

PORSEIV1ANA

Rs2.530,01

DE CÂMERA

POR SEMANA

R$2.002,09

AsSISTENTE DE CÂMERA

PORSEMANA

R51.179,08

TID

POR SEMANA

R92.002,09

GMA

POR SEMANA

Rs1.179,08

OPERADOR DE VIDEO A55IST

POR SEMANA

Rs772,O2

OPERADOR DE CABO

POR SEMANA

Rs712,02

OPERADOR DE STEADCAM

POR SEMANA

R52.s30,01

OPERADOR DE 2q CÂMERA

POR SEMANA

Rs1.796,30

ASSISTENTÉ DE 29 CÂMERA

POR SEMANA

RS1.27s,37

ESTAG AR O (LEI DO ESTAG]O)

POR SEMANA

1! ÀSsISTENTE

2'

Makins off:
FOTOGRAFO STITL

POR SEMANA

Rs1.179,08

MAK]NG OFF

POR SEMANA

R5s82,71

OPERADOR DE AUDIO

POR SEMANA

Rs2.400,87

TECNICO DE SÔM DIRETO

POR SEMANA

R52.161,42

TÉCI]ICo DE 5oM GUIA

POR SEMANA

Rs1-846,83

Í\4ICROFONISTA

POR SEMANA

Rs1.846,83

ASSISTENTE DE SOM

POR SEMANA

R$1.62s,21

ESTAGIAR]O (LEI DO ESTAGIOJ

POR SEMANA

Somr

ElêtÍica/Maquinária:
GAFFER

POR SEMANA

ELETRICISTA CHEFE

Rs2.767,42
R$2.002,09

MAQUINISTA CHEFE

POR SEMANA

Rs2.002,09

ELETRICISÍA/N4AQU NISTA

POR SEMANA

Rs1.s40,4e

ASSISTENTE DE ELETRICISTA

POR SÉMANA

R$1.044,63

ASSISTENTE DE MAQUINISTA

POR 5EMANA

RS1.04463

OPERADOR DE MOV'MENTO DE CAMERA

POR SEMANA

Rs1.s40,49

OPERADOR DE GERADOR

POR SEMANA

Rs1.s40,49
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ÊSTAGTARTO (LEr DO ESTAGTO)

tdiÉo/

POR SEMANA

Pós-pÍodução:

PRODUTOR DE FINALIZ AçÃO

/

EDITOR

MONTADOR

POR sEMANA

Rs1.s40,49

POR SEMANA

R$2.161,42

ASSISTENÍÊ DE EDIÇÂO

POR SFMANA

RS1.179,08

ASSISTENTE DE MONTAGEM

POR SEMANA

Rs1.179,08

POR SEMANA

R$1.4s6,48

SUPERVTSOR DE

EDtçÃO SOM

ED]IOR DE SOM

POR sEMANA

Rs2.719,32

FINALIZADOR

POR 5EMANA

R51.6s1,02

OPERADOR DE ESTEREOSCOPIA

POR SEMANA

Rst.4s6,77

ESTÂGtARtO (LEl DO ESTAGTO)

POR SEMANA

Animaçãol
DIREfOR DE ANIMAçÃO

POR SEMANA

Rs3.709,10

ASSISTENÍE DE DIREçÃO OE ANIMAçÂO

POR SEMANÂ

RS8s2,9o

AN II\4ADO R

POR SEMANA

RS2.3s1,s2

ASSISTENTE DE ANIMAÇÃO

POR SEMANA

Rs711,87

ARTE FINALISTA

POR

ESTAGTARTO (LÊr DO ESTAGtO)

POR SEMANA

SIMANA

Rs2.s30,01

TABELA OE PREçOS MINIMOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIçOS PARA TELEFILMES, SERIES,
lrrlNtssERtES, NoVELAS E CONTEUDO DE PRODUçÂO tNDEPÊNOENÍE 2O19/2020
para

telefilftet

séries, minisséries, novelas e conteúdo de produção independ€ítê

Função

Pagamento

veloÍ Minimo

POR ROTTIRO

RS34.336,03

PESQUISADOR CINEMATOGRÁFICO

POR SEMANA

Rs2.530,01

ESTAGIARIO

POR SEMANA

Roteiro/Pesquisa
AUTOR

/

ROTEIRISTÂ

Direção:
DIRETOR

POR SEMANA

R5s.826,73

DIRETOR DE CENA

POR SEMANA

Rs4.182,92

DIREIOR DE IMAGEM

POR sEMANA

Rs3.709,10

19 AsSISTENTE DE D]REçÂO

POR SEMANA

Rs1.846,83

ASSISTENÍE DE DIREÇÃO

29

POR SEMANA

R51.13278

CONTINU ISÍA

POR SÊMANA

RS1.s40,49

ESTAGIARÍO (LEI DO ESTA6IO)

POR SÊMANA

EIênco
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PREPARADOR DE ELENCO

POR SEMANA

136 62

COORDÉNADOR DE ELENCO

POR SEMANA

Às1.846,33

POR SEMANA

Rs1.540,49

ASSiSTENTE DE PREPARADOR DE ÊLENCO /FiGURAçÃO

POR SEMANÁ

Rs1.044,63

ESÍAGIARIO (LEI DO ESTAGIO)

POR SEMANA

PRODUTOR DE ELENCO

/

FIGURAçÂO

Produçãol
PRODUTOR GERAL

POR SEMANA

Rs1.262,s3

PRODIITOR FXF'L]T]VO

POR sEMANA

Rs3.709,10

ASSISIENTE DE PRODI]TOR FXFCIJTIVO

POR SEMANA

Rs2.s96,34

COORDENADOR DE PRODUÇÃO

POR SEMANA

Rs2.s96,36

DIRETOR DE PRODUÇÀO

POR SEMANA

Rs2.760,13

1S ASSISTENTE DE

PRODUÇÃO

POR SEMANA

Rs1.846,83

29 ASSISTENTE DE PRODUÇÃO

POR SEMANA

R51.04463

PRODUTOR DE 5ÉT

POR SEMANA

R$1-846,83

PRODUTOR DE PLATO

POR SEMANA

R51.846,83

ASSISTENTE DE PLATÔ

POR SEMANA

RS1.044,63

PRODUTOR DÊ LOCAÇÃO

POR SÊIllANA

Rs1.846,83

ASSISTÉNIE DE LOCAçÃO

POR SEMANA

Rs1.044,63

ASSISTENTE DE SET (A]UDANTÊ EsPECIAL)

POR SEMANA

Rs1.137,78

ESTAGTARTO (LEl DO ESTAGTO)

POR SEMANA

arte/ EÍeitos Espe.iais:
DIRETOR DE ARTE

POR SEMANA

R52.761,47

PRODUTOR DE ART€

PORSEMANA

R91.846,83

1S ASSISTENTE DE ARTE

POR SEMANA

RS1.044,63

29 ASSISTENTE DE ARTE

POR SEIIIANA

R413r,24

CENOGRAFO

PORSEMANA

R51.178,36

ASSISÍENTE DE CENOGRAFIA

POR SEMANA

R51.044,63

CENOTECNICO

POR SEMANA

R91.846,83

ASSISTENTE DE CENOTECNICO

POR SEMANA

R51.044,63

TECNICO EFEITOS ESPECIAIS

POR SEI\,1ANA

Rs2.002,0s

CONTRARREGRA

POR SEMANA

R5711,87

ADERECISTA

POR SEMANA

Rs1.179,08

PRODUTOR DE OBIETO

POR SEMANA

Rs1.846,83

ASSISTENTE DE OBIETO

POR sEMANA

Rs1.044,63

FIGURINISTA

POR SEMANA

Rs2.s30,01

PRODUTOR DE FIGURINO

POR SEMANA

R$1.044,63

1E ASSISTENTE DE

POR SEMANA

R$1.846,83

FIGUR]NO

2tt
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SINDCINE
CAMAREIRO{A) E OU GUARDA ROUPEIRO(A)

POR SEMANA

RS1.137,78

COSTURE RA

POR sEMANA

RS807,82

MAQUIADOR

POR SEMANA

R§1.s40,49

MAQUIADOR DE EFE|TOS ESPECIA]S

POR SEMANA

R51.846,83

CABELEIREIRO

POR SEMANA

R$1540,49

ASS STENTE DE IIIAQUIÁDOR

POR SEMANA

R5711,87

ÂSS SÍENÍE DE CABELEIRE]RO

POR SEMANA

R5111,81

ESTAGTARIO (LEt DO ESTAGTO)

POR SEMANA

Foto8ÍaÍial

DIRÍOR

DE FOTOGRAF]A

POR SEMANA

R52.761,41

POR SEMANA

Rs3.703,64

POR SEMANA

Rs2.s28,93

CÂMERA

POR SEMANA

Rs1.840,s4

ASSISTENTE DE CAMERA

POR SEMANA

Rs1.178,06

TID

POR SEMANA

R51.840,s4

GMA

POR SEMANA

Rs1.178,06

OPERADOR DEVIDEO ASSIST

POR SEMANA

R$711,87

OPERADOR DE CABO

POR SEI\,1ANA

Rs711,87

OPERADOR DE STEADCAM

POR SEMANA

R92.s29,93

OPERADOR DE 2ê CAMERA

POR SEMANA

Rs1.s40,49

ASSISIENTE DE 2S CÂMERA

POR SEMANA

Rs1.044,63

ESTAGTARTO (LEt DO ESTAGTO)

POR SFI!1ÀNA

Making off:

POR SE[4ANA

FOTOGRAFO ST]LL

POR SEMANA

RS1.179,08

MAK I'lG OFF

POR SEMANA

R5s82,71

OPERADOR DE AUDIO

POR SEMANA

Rstl.540,49

TÉCNICo DE soM DIRETo

POR SEMANA

R52.161,,42

TECNICO DE SOM GUIA

POR SEMANA

Rs1.846,E3

MICROFON STA

POR SEMANA

RsrL-179,08

ASSISTFNTF DF SOÀ/

POR SEMANA

R51.04463

ESTAG]ARIO (LEI DO ESTAGlO)

POR SEMANA

DIRETOR DE FOTOGRAF

A/ OPERADOR

OPERADOR DE CAMERA
1S ASSISTENTE DE

2i

DE CAMERA

Som

Eletrica/Maquinária
GAFFER

POR SEMANA

R$2.

ELETRICIsTA CHEFE

POR SEMANA

Rs1.961,44

MAQUINISTA CHEFE

POR SEMANA

Rs1.961,44

/61,42

29
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ELEÍRICJ5ÍA/MAQUIN STA

POR SEMANA

Rs1.s40,49

ASSISÍENTE DE ELETRICISTA

POR SEMANA

RS1.044,63

ASSISIENTE DE MAQUIN 5TA

POR SEMANA

R91.044,63

OPERADOR DE MOVIMENTO DE CAMERA

POR SEMANA

RS1.s40,49

OPERADOR DE GERADOR

POR SEMANA

R$1.5s0,47

ESTAGTARTO

lLE DO ESTAGIO)

Edição/ Pós-produção

POR SEMANA

I

PRODUTOR DE FINALIZAçÃO
EDITOR

/

MONTADOR

POR SEMANA

R51.540,49

POR SEMANA

R52.161,,12

ASSISTENTE DE EDIÇÃO

POR SEMANA

RS1.179,0a

ASSISTENTE DE I\,1ONÍAGEM

POR SEMANA

R$1.179,08

SUPERVISOR DE EDtçÃO SOM

POR SEMANA

Rs1.4s6,48

EDITOR DE SOM

POR SEMANA

Rs2.719,32

FINALIZADOR

POR SEMANA

Rs1.6s1,02

OPERADOR DE ESTEREOSCOPIA

POR SEMANA

RsL-4s6,7

ESTAGIARIO (LEI DO ESTAG O)

POR SFÀ/IANA

/

Animâção:
DiREIOR DE ANIMAçÃO

POR SEMANA

Rs3.709,10

ASSISTENIE DE DIREÇÃO DE ANIMAÇÂO

POR SEMANA

R§852,90

ANIMADOR

POR SEMANA

Rs2.3s1,s2

ASSISTENTE DE ANIMAçÃO

POR SEMANA

Rs711,87

ÂRTE.FINALISTA

POR SEMANA

R92.s30,01

ESTAGtARtO (LEt DO ESTAGtOI

POR SEMANA

TABELA DE PREçOS MINIMOS DE PRESTAçÃO DE SERVIçOS PARÂ VIDEOS, PROGRAMAS PARÁ.
TV E CONTEUDO AUDIOVISUAL PARA INTÉRNET 2O19/2O2O
para vidêos, programâs para tv e contêúdo audiovisual pâÍâ â internet
Função

AUTOR

/

Pagamento

ROTE]RiSTA

POR ROTEIRO

RS10.3oo,8o

PESQUISADOR CINEl\IATOGRÁFICO

POR SEMANA

R5721,0s

ESTAG ARIO

POR SEMANA

Direção
DIRETOR

POR FILME

RS2.203,84

DIRETOR DE CENA

POR IILME

R$2.203,84

I

,/-..'Z

)
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DIRETOR DE IMAGEM

POR FILME

Rs2.203,84

19 ASS STENTE DE D]REÇÃO

POR SÊMANA

RS440,14

2! ASSISTENTE DE DIREÇÃO

POR SEMANA

R$a2,a]

CONTINUISTA

POR SEMANA

RS440,75

ESTAG AR O (LEr DO ESTAG]O)

POR 5EMANA

flencoi
PREPARADOR DE ELENCO

POR SEMANA

COORDFNADOR DF FIFNCO

PRODUIOR DE ELENCO

/

Rss02,4s
RS44o,7s

F GURÁÇÂO

POR SEMANA

R5440,7s

ASSISTENTE DE PREPARADOR DE ELÊNCO /FIGURAÇAO

POR SEMANA

R$220,36

ESTAGIAR O (rEi DO ESTAGTO)

POR SEMANA

Produção:
PRODUTOR GERAL

POR SEMANA

RS1.os7,E4

PRODL]TOR EXECUTIVO

POR sEMANA

Rs1.765,66

ASSISTENTE DE PRODUTOR EXECUTIVO

POR SEMANA

Rs881,s3

COORDENADOR DE PRODUçÂO

POR SEMANA

Rs1.057,84

D RETOR DE PRODUÇÂO

POR SEMANA

RS881,s3

1! ASS STENTE DE PRODL]CAO

POR SEMANA

R5264,46

PRODUçÂO

POR SEMANA

Rs145,45

PRODUTOR DE SET

POR SEMANA

R5440,7s

PRODUTOR DE PLATO

POR SEMANA

R5440,7s

ASS]STENTE DE PLÀTO

POR SEMANA

RS220,36

PRODUTOR DE LOCAÇÂO

POR SEMANA

R9440,75

AS§]STENTE DE LOCAÇÃO

POR SEMANA

R522O,36

ASS STENTE DE 5ET (A]UDANTE ESPECIAL)

POR SÉMANA

RS132,21

ESTAGTAR O (LEt DO ESTAGIO)

POR SEMANA

DIRETOR DE ARTE

POR SEMANA

RS881,s3

PRODUTOR DE ARTE

POR SEMANA

R544a,1s

19 ASSISTENTE DE ARTE

POR SEMANA

R9220,36

2E ASSISTENTE DE ARTE

POR SEMANA

Rs121,19

CENOGRAFO

POR SEMANA

R$661,14

ASSISTENTE DE CENOGRAFIA

POR SFIV1ANA

RS33o,6o

CENOTECNICO

POR SEMANA

Rs440,75

ASSISTENTE DE CENOTECNICO

POR SEMANA

RS220,36

TECNICO EFE]TOS ESPEC]AIS

POR SEMANA

R§3s2,s8

2S A5S]STENTE DE

3I

â
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SINDCINE
CONTRARRFGRA

POR sEMANA

Rs224,80

ADERECISTA

POR SEMANA

R5220,36

PRODUTOR DE OBJETO

POR SEMANA

RS44o,7s

ASSISÍENTE DE OB]ETI]

POR SEIIANA

Rs220,36

FIGURINISTA

POR SEMANA

RS44o,7s

PRODUTOR DE FIGURINO

POR SEI\IANA

Rs330,60

19 ASSISI'ENTE DE FIGURINO

POR SEMANA

Rs220,36

DIARIA

R5132,21

COSTUREIRA

DIARIA

R51t6,32

MAQUIADOR

DIARIA

R$220,36

DIARIA

Rs373,18

CABELEIRE]RO

DIARIA

RS220,36

ASSISÍENTE DE MAQUIADOR

DIARIA

Rs11o,2O

ASSISTENTE DE CABELEIRE'RO

D ARIA

Rs110,20

ESTAG ARIO {LE] DO ESTAGIO)

POR SEMANA

CAMAREIRO(A)

MAOt]]ADOR

E

OU GUARDA ROUPE]RO(A)

DE EFEITOS FSPFCIAIS

DIRFTOR DE FOTOGRAFIA

---------::::::-

D RíOR DE FOTOGRAFIA/ OPERADOR DE CAMERA

DIARIA

Rs1.101,92

OPÊRADOR DE CÂMERA

DIARIA

Rs528,93

CAMERA

DIARIA

RS3s2,61

2q ASSISTENTE DE CÁMERA

DIARJA

R5176,30

T]D

DIARIA

Rs3s2,61

GMA

DIARIA

R$176,30

OPERÂDOR DE V DEO ASSIST

DIARIA

R§88,1s

OPERADOR DE CABO

DIAR A

RS88,1s

OPERADOR DE STEÂDCAM

DIAR A

R9s28,93

OPERADOR DE 2E CAMERA

DIAR A

RS264,46

A5S]STENTE DE 2q CÂMERA

DIARIA

R5132,21

ESTAGTARTO (LEr DO ESTAGTO)

DIARIA

1E A5S]STENTE DE

Makins oíf:
FOTOGRAFO STILL

POR 5EMÂNA

MAKING OFF

POR sEMANA

R5211,s7

DIARIA

Rs26446

DIARIA

Rss34.04

DIARIA

RS44o,7s

Som:
OPERADOR DE ÁUDIO
TÉcN Lco DF

sor/r DrRFÍo

TECN]CO DE SOM GU A
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§INDCINE
MICROFON]5TA

DIAR A

Rs1s8,63

AS5ISTENTE DE SOM

DIAR]A

RS132,21

ESTAGTARTO (LEt DO ESTAGtO)

DIAR]A

Eletrica/Maquinária
GAFFER

DIAR]A

R9602,91

ELíR]CISTA CHÊFE

DIARIA

R93s2,s8

MAQU]N

DIARIA

Rs3s2,s8

DIARIA

RS264,46

STA CH EFE

ELEIR]C STA/MAQUINI5TA
ASSISTFNTF DF FI

FÍRI'ISTA

DIARIA

Rs132,21

AsSISTÉNTE DE MAQUINISTA

DIÀRIA

Rs132,21

OPERADOR DE MOVIMENTO DE CAMERA

DIARIA

Rs26446

OPFR,ADOR DF GFRADOR

DIARIA

R$176,32

ESTAGtARTO (LEl DO ESTAGTO)

DIARIA

Edição/ Pós-produção

I

PRODUTOR DE FINAL]ZAÇÃO

POR SEMANA

Rs440,7s

POR SEMANA

Rs617,06

POR SEMANÁ

RS308,55

ASSISTENTE DE MONTAGEM

POR SEMANA

R9308,ss

SUPERVISOR DE EDrÇÃO 5OM

POR SEMANA

Rs193,91

FDITOR DF SOÀ/

POR SEMANA

R$604,71

FINALIZADOR

POR SEMANA

R5220,36

OPERADOR DE ESTEREOSCOPIA

POR SEMANA

Rs193,91

ESTAG ARIO ÍIEI DO FSTAG O)

POR SEMANA

ED]TOR

/

MONTADOR

ASSTsTENTE DE EDtÇÂO

Animação
D RETOR DF ANIIVIACÃO

POR SEMANA

Rs881,s3

ASS STENTE DE DiREÇÂO DE ANIMAÇÃO

POR SEMANA

RS3s2,61

ANIMADOR

POR SEMANA

R9881,53

ASS STENTE DE ANIMAÇÃO

POR SEMANA

Rs308,5s

ARTE F NALISTA

POR SEMANA

RS604,71

ESTAG]AR O (LÊI DO ESIAGIO)

POR SEMANA
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CLÁUSULA 45A . DA DURACÃO DO TRABALHO/SERVICOS CONTRATADOS
O trabalholserv ço contratados na produÉo de filmes de médla, curta, longa mekagem.

rainisséries. séries

e novelas ou produlos audiovisuêis dê produÇão

independentê

destinados a qualquer nrídla que exista ou que venha a exisiir, documeniá.ios, Íilmes e
videos publicitários captados em qualquer suporte ou biiola, considerar se-ão iniciados

quando as filmagens ocorrêrem dentro da Grande São Pauo. na apresentação do
prestador no locai determinado para f lmagêm

Parágrafo 10: O ten]po da prestaÉo de sêrviços deverá ser de no máxlmo de 8 (oilo)
horas diárias com uma horâ paaa refeiÇão e dêscanso e quando semanal, não poderá
ultrapassar 44 horas.

Parágrafo 20.r O rêgimê sêmanal será preferencralmente de 5 (cinco) dias trabâlhados

pêra

2

(dois) dias de descanso Se

excepcionalmente,

o

trabêlho for

de até 30 (trinta) dias,

a carga semanal poderá sêr de alé no rnáxrao,6 (seis)

dias

lrabalhadôs para 1 (um) dia de descanso Se o trabalho for maior ou ultrapassar os 30

(lriniâ) dias, a regra é de 5 (cinco) dias irêbalhêdos para 2(dois) dias de descânso.
excepcionalmente, poderá ser êslabelecida

a

carga sernanal de

5 (cnco) dias

laborados, con'r 2 (do s) dias sêmanais dê desoanso e de se s dras iaborados para

1

(hum) dia se..ana de descanso desde que aco.dado no lnicio do prôjeto A
necessidade lmpenosa de se estabelecer diferentes jornadâs semanals, podera ser
confecclonado acordo co etivo de taabalho entrê o Sindicato Profisslonal e a empresa

Exclui-se do presente paaágaaío. os projetos apresentados perante ANCINE culo
número de SALIC seja antêrior a assinatura desla Convenção Colêtiva de Trabalho e

os contÉtos dos projêtôs não incenÍivados tenham sido assinados anles desta data,
desde que devidamenle corÍrprovados no Sindrcato Profissional.

Parágrafo 30 no cêso dos serviços serern prestados além dâ

Ba (oitava) hora diáa1a, o

prêstador iêrá direito de receber pelas horas suplêmenlares con'r um adicional de

(clnquenta por cento) para as

50o/o

2 (duas) primêlras e 100% (cenr por cenio) pára

segulntes Os taabalhos paeslados êm

as

remunerados com 100% (cem por

cento) de acresc mo7,/-

,,...,,

' /l
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Parágrafo 40 - As folgas serão preferencialmênte rêalzadas aos domlngos. sendo
obrqalo'ia ê'o9ê ro dornrngo ào me'loc .rà rez po- mes.
Parágrafo

5o

Os dlas de folga serão marcados e/ou altêrados com no mÍn mo 1 0 (dez)

dias de anlecedência.

Parágrafo 60. O 1érmino da prestação de senr'iços em filmagens ou gravaçôes. dar-seá na horá da dispensa do Conlratado através da produçâo, quê será anoiado na Ficha
individual.

PaÍágaaÍo

7o

Será assegurado âo prestador. o peaíodo mínrmo de 12 (doze) hoaas

consêcutivas de descanso enlre duas jomadas sucessivas.

CLÁUSULA 46a _ coMPENSAcÃo Do TEIV]PO EXCEDENTE EXCEPCIONAL AO
PERíODO PREVISTO NO PLANO DE FILIVIAGEM

Na contrataÉo de serviços em caráler lransitóflo na produção de frmes dê longa,

médla curta metragem, documentários lelefilines, séaies. minissériês. noveas ou
produtos audiovisuals de produÉo independente desiinados a qualquer mídla que
exista ou que venha a exislir. programas para têlêvisão e conleúdo para lnteanet,

captados em qualquer supode ou bitola não aplicável aos íilmês
publicitários, a compensação se dará nas seguinles condiçôes.

ê

vídeos

Parágrafo ío - Na ocorrência de nêcessidadê excepcionale imperiosa da continuaçào
do trabalho nô set de filmagem, ern periodo posteror ao previsio no plano de filmagem

o horário, desde que não ultrapassê 30 (trinta) rainutos, poderá sea compensado, nâ
te açáa de 1:2 pa? cada minuto excedente, rêspeilando as 12 horas de descanso entre
jornadas

Parág.afo 2' - A compensação devêrá necessariamente oconer nâ Íilmagem do dia
seguinte. Na necessidade rmperiosa. desde que
compensaÉo podêrá serfeita em alé 5 (

o mm o

lécnico.

a

) dias

35
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Parágrafo 3o

-

Ulirapassâdos

os 30 (trinta) rninutos. o periodo sê.á

cobrado

inlêgralmente como hoÉio suplemenlar. nos exatos lênnos da cláusula 45, paaágaafo
3o

Parágrafo 40 - A presente cláusula não sê âplica ao último diâ dê Íilmagem.

CLÁUSULA 47â - DESLOCAIVlENTOS/VIAGÉNS:
E de responsabilidade da contratantê nos cásos de filmagens foaa do locâl contratado
cLrsteaa todas as dêspêsas de deslocamentos e viagens, proporcionando hospedagem

com quado e banhêrro indiv dua

s

excetuado qLlando não houvêrêsirulura suficiente na

crdade ou problemas orçamentárlos.

CLÁUSULA 48A
Obriga

-

ALIMENTACÃO:

se a empresa contratante a

foTnecêa aiimêntação própria

do horáro

ao

contralado, a cada periodo dê 6 (seis) horas, conlados do início do trabalho/serv ço
íicando a critério desta o tipo dê fomecirnento no que se aefere ao cáfé dê manhã
almoço. jêntar ê cêla.

Parágrafo

1o

- Nos períodos de pré-produção, produção e dêsproduÉo, deverão ser

fornecidos em dinheiro não lnferiores a R$ 20 00 (vinte reais) para cada .efeição própriê

dohorároenquantoestiveroprofissiona à dispostção da empresa conlralante lendoo
contratado direito â 01 (uma) hora de intervalo e descanso no almoço ê/ou no jantar.

CLÁUSULA 49ã - PRAZO DE PAGAMENTO:

Os prestadores dê serv Ço ou terceirizados receberão pela prestaÉo de sel.vigos em
publlc dade no máximo em 30 (lrinta) dias âpós o início dê seu lrabalho.
Ôs prestadores de serv ços

oLr

terceirizados receberão pela preslaÉo dê serviços êm

paojetos de flcção, sérres e entrêtenimento, sernanal ou quinzenalmêntê

Eventuais oulras forma s de pagamento

o sêr acordadas entre o Sindicato de

Classê e a produtora.

4
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Parágrafo

1o - O

fêchar.ento deverá ser felto em, no máx mo 5 (c nco) dias üleis apos

o térrnino do trabalho.

CLÁUSULA

PAGAfu]ENTO DA FOTOGRAFIA

5OA

DO SET PARA

FINS

corvrERctAls
Os detenlores de direrlos autorats, nos termos da ei 9.610i98 ierão direto de recebea

um adicional quândô hôuver aproveitamento do trabalho realizado no set paaa
Íotografiâs para fins comercials, desde quê não seja promocional para o propno
trabalho, se não negociado previamenle.

CLÁUSULA 5íA.- PARTICIPACÃO DOS CHEFES DE EQUIPE DE ARTE NO
DESENHO DO CRON

MA DO PROJETO

Os chefes de equipê de arte poderão participaa do cronograma do proleto, desde que
com anuência do Paodutor Executrvo

CLÁUSULA 52A - PRODUCÃO
As paodutoras repassarâo as verbas de produÇão em dinheiro ou cartão de débito/cartão

de saque ou pré pago. Não será pern'titido depósiio de vêrlca em contas pessoais A

liberaçáo

da verba dê

produÇão depende

da

prestaçáo

dê contas da

verba

anteriormente conced da

É responsabildade da prcdutora facilitaa a enirêgê dos cheques-cauÇão e carlas de
produção com papel tin'rbrado.

CLAUSULA 53A

-

S EGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS:

Obriga-se a ContÉtante a iazer âs suas expensas, Seguro de Vida Acidenles Pessoa s,

por todo ô período efe|vamenle trabâ hêdo a favor do Contrêlado (pré produFo,
produção. íil.í]agem,

çaoep

),

garanlindo uma indenizaÉo

rninima de

3'.7
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R$ 222.504,98 - Em caso de Morte Acidental;

R$ 120.986,22 - Em caso dê lvlortê por Qualquer Causa;
R$ 222.504,98 - Em cáso dê lnvalidez Permanenle porAcidente; e

R$ 85.796,0S - Assistência Médica e despêsas suplemenlares.
R$ 10.000,00- Notebook pessoal do pÍotissional necessário ao trabaiho.
Paágrafo 'ló - A Contratante devêé enviar ao SINDCINE, juntamente com a lisla de
profissionais contratados, declâraçáo da seguradora, confirmando a contratação do
sêguro pêra cada um dos profissionais contratados.

PaÉgrafo

20

- Na referida declaraÉo deverá constar o nome da sêguradora, o rol dos

profissionais segurados e, obrigatoriamente, a vigência do Contrato de Seguro.

Parágrafo 3' - Ficam desobrigadâs âs empresas que

Já

possuem sêguro em gÍupo no

valor igual ou superior ao estipulado no caput desla Cláusula, com nêcessário rol dos
proflssionaiVprêstadorês contratados.

Parágrafo

40- O Prestador de

seNiço que levar o seu computador pessoal, a pedido da

produtora a fim de fazerjus ao seguro relativo ao computador pessoâ1, deverá informar
à Produtora, antes do início do lrabalho, em têmpo hábil para contratação do sêguro, o
número de série, marca ê modelo do compulador.

CLÁUSULA 5,í'

-

MÃO

OBRA ESTRANGEIRA

Quândo da rea,,zação de Ílmagens, gravaÉo, cáptação de imagem ê/ou captaçâo de

imagem e/ou som com

a contrataÉo de mão de obra estrangeiÍa, a

empresa

rêsponsável no Brasil rêcolherá, âo Sindicato PÍofissional, a taxa que exige e trata o
Decreto 82.385 de 1978, dê importância rclativa a 10o/a do valor total do ajuste, a ser
depositada em conta própria designada pelo Sindicato profissiona,, quê inclui o cachê
pago e todas as despesâs Íelacionadas ao transpone, âlimentaÉo e hospedagêm.

Parágrafo Único: âs empresâs dêvêrão fornecer ao sindicãto p

nal có pia do vi sto

de lrabalho ê a carta de autoÍizaÉo da Ancine, quando for o c€tso

E=
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CLÁUSULA 55á _ FESTIVAL DE CANNES _ PREMIACÃO:

As ernprêsas produloras de obras audiovisuêis pub citárias, quando reâ zârêm obras
destinadas ao Feslival de Cannes. obr gatoriamente deverão efetivar o pagamênlo da

refnuferação para cãda funÇão êmprêgada na produção da obra
CENA DE t\tÁô EFôFtqqtnÀr^r
Ao membro da êquipe técnica que participaa da cêna como figurante entendeÊse-a qLle

o mêsmo faz parte da cena ou que compõe o cenário. sendo-lhe assêgurado cachê
corespondenle.
CLÁUSULA 57A - BANHEIROS
Quando da realizaÉo de ílmagens extemâs deverá ser garant do acesso a san tános
em condiçóes êdequadas de uso e em quantidadê compatível ao número de usuaÍros

respeitando a dislrnção entre masculino e fêminino

A

- FORNECIMENTO DE N]ATE

As enrpresas forneceaão, gralu tamênte, aos contratados iodos os Équipamentos de
Paotêção

lndlvdual- EPI's necessários ao dêsenvoivimento da atividade contratada e

estabelecidos na legislâÉo vlgente, se a aUvldade assir. o êxigir

CLÁUSULA 59A

-

TERMo CoNTRATUAL:

As empresas produtoras de obras audiovlsuais publicltárias, quando da contratação de

técnicos prestadores, uiilizarão o Termo Contratual definido êm ânexo ou modelo
equivalenlê desenvolvido pela empresa produlora.

CLÁUSULA 60â - TERMO DE PRESTACÀO DE SERVICOS E TERCEIRIZADOS

As empresas, quando da contrataÉo de terceirizados ê p.êsladorês de serviço sem
vínculo empregâtício, utilizaÉo, Termo dê Prêstação de Serviços e de Tercêirizados,
defrnido em Anexo ou modelo equivaiente desenvolvtdo pela ernprêsa produlora

á4
39

T,,,,,,,,,

SINDCINE
&!E ie!est6.ú

6.co ro

eDF

cLÁusuLA 61" - DA coNTRATAÇÃo DE pÉssoAs JUiDtcAS
Poderão ser coniraiados profissionais que exerçaír suas allvidades na foamê

de

Pessoas Juídicas. desdê que não presentes, concomitantemente, os elementos do
víncu o dê êmprego, constanles do artigo 30 da ConsolldaÉo das Leis do Trabalho

Parágrafo primeiro. Os profiss onais conlratados na forma de pessoas juaídicas sào
aqueles exercentes do trabalho sem vínculo de ernprêgo, quando contratados os
servrços especificos

e

detemrnados, para atender demanda e§pecífica do seu

conlratânie.

Parágrafo segundo. Os profissionais contralados na íorma de pessoasjuridicas ainda
que não caracterzados como empregados usufruiaão dâ proteÉo desla convençào
ânda que parcialmenle naquilo que couber, principalmente a integralidade das
cláLrsulas constantês da parle 2 e 3 desta Convenção

Paágrâfo têrcêiro

- A coniratação de pessoas jurídicas obriga a Contratante a

depositar os termos rêlaiivos aos profissionais técnicos cinematográficos constantes do

Anexo I desta convenÉo

Parágrafo quarto. As partês, sindicaios patronais e prof ssionâis, podêrão, de comum

acordo, eslabelecer contribuições facu tativas, de contraprestaÉo aos sêrvtços
preslados pelos respectivos s ndicalos.

PARTE 3
(Geral)

CLÁUSULA 62â -

DE EI\4PREGADÔS

Obrrga-se â ernprêsê a remeterao sindicalo paofissioaa , no més de dezeinbro a aelação
dos empregados pertencentes à categoria.

CLÁUSULA 63"

-

CoNTRATACÃo DE PRoFISsIoNAIS:

E obrigatório para o exercício profissional de quê trala

o Decrelo n" 82 385 de 05

dê

Outubro de 1978, que regulamenlou a Le no 6.533. de 24 de malo de 1978 o prevro

regÍstro na Supêrintendência

Trabalho do Minlslério do Trabalho

40
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Emprêgo frcando vedâda a contrâtação dê profissronais independenie da fonnâ de
contratação, que não possuam la registro, nclusive através de empresa ou terce aizado

e

por isso as eTapresas não contratarão, paaa o exeacício das funÇôes técnrcas
cinênraiográficas e aud ovsuais. trabalhadores que não possLlírera ou não efêtuarern
seu Registro Prôflssional no À/inisierio do Trabalho e Emprego na forn-ra da Lel 6 533,r8

e Decreto 82 385/78.

Parágrafo Único:

A

contaataÉo

de

pessoês sêni

o

Regístro prof:sslonal,

independentêmenlê da infração a outras cláusulas, consliiui iníração passivel de multa,
r os

Íer-05 da

CláLrs.rla 73à desla Coa,ê1cêo

CLAUSULA 644

-

DO

PROFISSIONAL:

As pafres convenenles acoTdaor quê além da determ naÉo legal, a obrgaÉo do
Registro Profssrona e da confecção e registro dos contÉtos decoare também da
nÉo Co et va de Trabâlho Reconhecem as partes que o Rêgslro Profissional é
uma certiíicaÉo da condiÉo e qualificaçâo proiissiona do técnico. bêm assrm a

Conve

confecÇão ê registro do contralo servem à proteÉo dos seus interesses, beTn como os

da produto€, êspecialmente no que tocâ à saúde e seguranÇa e tambérn ao
acompanhamento da sltuaÉo aboralde câda técn co.

Parágrafo Único: ô Reg stro prof ssional será fornecido pêlo sindlcato proflsslonal por
Atestado, mediante a comprovação de tempo mínimo dê 3 (três) anos de ativrdade,
rêallzaÇão de orientaçôes sobre â al,vidadê profissionalou formacão un vêrsitária

CLÁUSULA 65"

-

SAÚDÉE sEGURANQA Do TRABALHo

Os ernpregadores representados pêlo sindlcaio Patronal se obrgam a dar aos seus
êmprêgados, bem corro os tÉba hadores sêTa víncu o de emprego o currprimentô a
toda a legislaÉo .elatrva à sâúde e segurança do t.abalhador sem qualquer exceçào,
êspeciaimente as Normas Regularnentadoras do À/linislério do Trabalho e Emprego

naquilo que for cabível. garantindo aos trabalhadores sem vínculo de emprego
segurança adequada ao desenvolvimento da prêstaçáo de servigos

.t1

trr"""'
SINDCINE
-

Parágrafo Primêiro

As êrnpresas do grupo da lndustra Audiovsual. ora

aqul

aepaesentados pelo Sindicato Patronal na pub|crdade, se oblgam a respeitar o prazô
míninro de 3 (irês) dras úteis entre as reuniões dê aprovação da produÉo e o iníclo dâs

fiimagens, de rnodo a minimrzar e prêventr os íscos de acidentês nos sets de filmagem

Parágrafo Segundo

-

lndependentemênte da rnodalidade de cont.ataÉo. é obrigalórlo

o foanecrmenio de EPl s pelas prodlrtoras, conÍormê o projeto a ser realizado

Parágrafo Têrôêiro

-

Todos osi.abalhadores do âudiovisual se obrigam a fazero curso

relalivo à NR 05 (CIPA)

Parágrafo quaÉo

-

Os eletaicistas, mêquinistas, câmeaas e todos os profissionais que

liverem aptidão física e possam conlribuir para a segurança do SET, mesrao os
ass stentes, sê obhgarn na pe.iodicrdade exrgida pêlê legtslaçào, a fazer os cuasos das
Nol.mas Regulamentadores 10 (Eletricldade) ê 35 (Atura)

CLÁUSULA 66" . sEGURANCA

As Parles

FILMAGENS e GRAVACóES

signâtárias desta Convenção ColeUva

de

Trabalho estabelecem a
obr gatoriedadê da permanência e acon'tpanhamento dê seguranÇâ pívada em núnrero
suficiente ao espaço das filmâgens/gravaÇões e por equipe de resgatê incluindo um
médico e ênfeameiro. devidaanente habilitados em todas as flimagens ou gravações

desde o lransporte, anonlagens e desmontagem dos equipamêntos, que envolvam risco

a ntegridade física dos integrantes dâs equipes técnicas, lais como, a utilizaçào
de helicópleros, cachoê ras que ofereçam riscos, anmais selvagens mesmo
supervisionados por sêus treinadores fogo ou explosões gases, helponlo dentre
grave

outras.

CLAUSULA 674- CONSTRANGIMENTO/ASSÉDIO MORAL

ASSEDIO SEXUAL

As entdades s gnatárias do prêsente man festam seu repúdio a práiica de quaisquer
atos que resultem êm consirang menlo moaa ou assédio moral, em confornridade com
o ordenamenlo jurídrco As empresas se obrigam a proceder a avaliação e oriênlação

de suas chefias para que sejam combatidos do ambiente do trabâ ho perseguições,
assédio moral, constrangimentos ê qualquer gama de situações vêxatór

proporcionadas aos lrabalhadores, bem

as humilhanles

crmbater qualquer forma dê assédio
42
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sexual seguindo para tanto as recomendações consiantês nê Cartlha Pacto de
aespônsabi dade antiassédio sexua no seiordo audiovtsual ançadas por êniidades do

selor incluindo SIAESP e SINDCINE.

cLÁusuLA

68" -AsstNATURA E

DEpóstTo DE coNTRATos:

As notas conlratuais e os contratos deconêntês dos trabalhadores indicados na pârte
01 e 02 desla Convenção Co et vâ dêvêrão ser asstnados antes do inicio dos trabalhos
e depositados na entidade profissional para registro e arquivo em no máximo 15 (quinze)

dias após o rnícro das íiirnagens.

Os anexos. previstos nas cláusulas 59a e 604, de serviços iêmporário,

evenlual,

autônomo, terceirizado e prestadorês dê sêrviço sem vínculo trabalhisla, bêm como as
notas conlratuais e os contaalos decorrentes de trabalho delerminado ê intermitentes e

lodos aquees dêcoreniês da aplicaÇáo da Lei 6.533178 e do dêcreio 82 385/78,
dêvêrão ser depositados na entidade paofiss onal para registrc e arquivo em no rirax mo
15 (qulnzê) dias após

o

n

ício das filmagens.

Parágrafo Primeiro - ANEXO Ie

I

O Termo Contratual, a Nota Contrâtual, o Contrato

por Tempo determinado, Temo de Prestadores de Servtços e Tercêirzados, Termo de

Reglstro de lnteÍnitentes ê o Terrao dê AulolzaÉo Espec al de Técnico n c anie, sào
parte intêgrante da presente Convênçâo devendo, no caso de descumprimento, sofTeT
as sançôes aqui eslipuladas.

Parágrafo Segundo - A laxâ dê Adrninistraçào pactuada lerá o valor dê 1,0% (um por
cento) do valor fixado em todos os conirâtos, sob responsabilidade do êmprêgador ôu

do conkatante, devendo conslar nos mesmos a remuneraÉo efetivamênlê contrâtada
ê o registro proíissional do lécnico.

PaÍágraÍo Tercêiro

-

Os contratos constantes do Anexo I ê ll podern ser rnod f cados

pelas empresas, dêsdê quê pré-aprovados pelo Sindicáto Profisslonal

CLÁUSULA 69"

-

ESTAGÉRIOS

Poderão ser âdmitidos estagiários, estudantes de cinêmâ dê acordo com a Lei 11.788
de 25109/2008, observando-se o limite máximo de 2 (dois) era urn lon

m,

1
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Erie

re

(um)

st s ú

M5.

Gô

io

F

:

DF

er. cuda metrageTf e documentário, 1(um) emíirnee vídeo publictário 2

(do s)

leleíilrne sérle, mrnissérê e novelas
Parágrafo Único - Fica vêdada a utiização de estagiá.io em subslrtuição ao técnico

profissional Poderão ser admlUdos estagiários de acordo com

a Le

11.788

dê

25i 09i 2008.

CLÁUSULA 70" - AUToRIzAÇÃo PRoFISSIoNAL PRoVlSóRIA

Acordam as parles que,

en ezào da

profissão ser rêgulamenlada, exgindo-se o

Rêgislro Profissional para exercício das funções técnicas cinematográficas
êxcepciona menle. no periodo comprêêndido enire 10 de janeiro a '10 de dêzembro de

2019, será concedida uma AUTORTZAçÀO PRoFtSStoNAL pRoVtSoRtA (App)
posslbllitando que o pretendênte possa labora. até atlngir o tempo mínimo de 3 (três)

ânos de efetivo exercíco como técn co cineraatográfico para poder após cuaso de
câpacltação oferecido pelo s ndicato e uma avaliação ôbter Ateslado de CapactaÉo

Profissional mediante as seguintes condiÇôes

a) Contar de 1 (um) alé 3

cun'rLt

ativas:

(1rês) anos de expenéncla p.ática documenlâlmênie

comprovada na funÇâo lécnrcâ cinematográficã pretendida

b) Ter laborado

em no mínimo 3 (três) longas ou 2 (duas) séries e, larnbérn ern 15

(quinze) diáaias na publicidadê. Caso

o técnico kabalhe

excluslvamênte com

publicidade, devêrá. para conseguir a APP ter, no míniíro 50 (crnquenla) dráras
abrangendo pré-produção. produÉo ê pós produÉo.

c)

Asslnar o termo de responsabiiidade, constando o período da APP, venci,nento e
consequências legais:

d)

Fazer o pagamenio da laxâ administrativa

Parágrafo

1o

-

O portador da APP dêverá completar 3 (taês) anos de efetivo exerclcio

na funÉo técnrcâ cornputado o período em que estêvê laborando sem o APP e devera,
no transcurso do pêríodo da AutonzaÉo Proíiss onal Provisória realzar
segLrrança que a função exig

r

os cursos dê

os quais serào objeto de publicaÉo no slfe oficial do

Sindicalo Proflssional

Pârágrafo 2o - Terminado o periodo e curnpridos todos os requisilos estabelecidos o
portadordevêÉ ingrêssar com requerimento junto âo Sindicato e se submeter ao
dê CâpacitaÇáo profissional, bêm assim, o

da

âdministaalivâ-
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Parágrafo 30

-

Apliea-sê

a este

p.ofiss onal

as demais disposiçõês contidas na

ConvenÉo Coletiva

CLAUSULA 714

-

AUTORIZAC Ão ÉsPEcrAL

- TÉcNrco rNrcraNTE

Poderá ser fornecdo ao profissional niciantê que prêtenda fazer parte da paofissào
regulamentada. objetivândo ê consêcução do registro profissional, uma âuiorizaÉo
espec ai, válida por 3 (1rês anos)

Parágrafo

1o: A íim de

obtêr o reg stro prof issionaL nafunÉo prêtendida o profissional

inicrante, deverá assistir a urna pa estra introdulór a obrlgatória minlstaada pelo sindieato

ou quera este ind car onde apaêndeÉ os rud mentos da funçào 1écn ca por e ê eleita
bem ass rn, no tTanscurso do periodo da Auiorização Especia

,

Tea zar

os cursos

de

segurançâ que a funÉo exigir. bem como outros. os quais seaão oblêto de publicaçào
no slfe of cial do Sindicalo Prof sslonal

Parágrafo 20- Aléra disso deverá comprovar no período dê 3 (três) anos, ler laborado,
no rninimo em 03 (três) longas met.agens ou 2 (duas) sérlês e larnbérn em publicidade,

no

minin'ro,

15 (quinzê) drárias Caso o

técn

co trabalhe

exclusivamêntê com

publicidade, deverá ter, no mínimo 50 (cinquenia) diárias abrangendo pré-p.oduÇão. dê

filmagem e de pós-prodLrÉo

Parágrafo 30- Para ianto a produtoía deverá obrgatoramente ênviar ao srnd cato o
Tean]o de Autorizâção Especlal para cada trabalho reaizado, conforraê nrodelo de
Termo de Autorizaçâo Especia, constantê do Anexo lldesta ConvenÉo.

Parágrafo 40 - O profissional niciante será semprê supêrvisionado pelo profissiona
aesponsável pela áaea iécnicâ por ele eleito, jama s podendo substttuir qualquer técntco

Parágrafo 5o - Ap|ca-se ao paofissional inlciante, lodas as cláusulas constantes desia
ConvenÉo Colellva de Trabalho. no qLre for cábivêl
Parágrafo 60 - Ao completar 3 (taés) anos e ê expenência práttca, o profisslonal iniciantê

será submetido ao curso de capacitaÉo oferecido pelo Sindicato Proflssional e

avaliãÉo ocasiáo em que seaá fornecido o atêstado de capacitaçào
definitivo para consecução do regislro junto ao Ministério do Trêbaiho

uana

paofissional

e

Emprego

mediante o pagamenlo dê taxa administrativa-

:15
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-

A remuneraçâo do técn co niciânte corresponderá no Taínimo aos
valores eslabelecidos na Cláusula 5 deste tnstaumento, obrigâloriamente mediantê
Parágrafo 7o.

coniraiaÇâo aulÔnorna, lnterraitenlê ou por prazo determinado.

Parágrafo

8o

-

O Slndicato Profissional poderá estâbelecer convênios com instilurÇões

de ensino aeconhecrdas, visando aprirnorar a capacitaÉo e qualidade técnica do futuro

proÍssionâ|, bem assim, flexibiizar os prazos eslabe ecidos no Parágraío 60 desla
Cláusula

CLAUSULA 724 _ ACESSO DE DIRIGENTES SINDICAIS
Será livrê o acesso de d dgentes do Sind cato Proíissional nas empresas nas ocaFes

e

produções ern andsn'rento. sendo líctta

a paralsâÉo das ailvidades quando

as

condiçôes dos sets de filmagens apresentarem riscos à saúdê ê segurança ou se íor

constatada

a píesençê de êslrangeiros nas filmagens sem a dôcumentaçâo lega

exigível. sendo obrigatóaio que os documentos dos profissionais eslrangêiros estelarn a

disposição do sindicato no local da filmagem Se for o caso, os mesmos deverào
apresênlãr relaÍório ao proprietáalo da êmpresa. postenormente."

CLÁUSULA 733

-

T\4ULTA PELO DESCUIV]PRIIV]ENTO DA CONVENCÀO:

Se.á cobrada a muta de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por inf.açâo e por
empaegado/âulônomo/prestador/eventuaL/lerceir

zado,

às paíes qlre infring rem

quaisquea das Ciáusulas ora paciuadas, bem con'to pela apresenlação incompleta

oLl

errada dos conkatos revertêndo tal valor em benefício dos sindlcêlôs ora convenentes

êrn partes iguais exceto pelo dêscumprimenlo do Parágrafo 20 da Cláusula 68â cujo

seé reveriido integralmenle ao Sindicalo dos Trabalhadores, com
exceÉo das cláusulas da Paate 1, cujo descumprirnenio geaaaá multa em favor do
va or relat vo à multa.

empregado no valor correspondente a 10% (dez por cento) de seu salário basê. por
infração conretida

Paíágrafo Primêiro - o S ndicato profissronal cobrará a mulla e no f nal do mês envrara
re atório e repassará o valor correspondeniê ao stndrcaio patronal. No caso da parte
faliosa se negar a cusiear a rnulta, tal íato será também lnformado ao S AESP que
diligenciará nô sentido de cob

ulta
6
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PaÉgrafo Sêgundo ô SINDC NE poderá cobrarjudicialmenie

a mu

ta

revertendo ao

fina . rnetade do valoa obtido ao SIAESP Êvêntuais despesas seTão aateadas entre os
sindicalos bênef iciár os

ParágÉfo TeÍcêjro - A mu la referente à falta de aêgistro profissional de qLre lrala a le
6.533/78 podêrá ser descontada pela Produtora d retamente do prestador de seN ço
desde quê o cadastro da produlora seja constantêmente alualizado.

CLÁUsULA 74". - NEGoclAcÃo DIRETA
Acordêra âs palres que qlalquer diveagência na aplicaÉo das cláusulas pacluadas
neste inslrumento coletivo sêrá objeio de negociaçáo d reta enke os signatárlos ou entre
as empresas e o sindrcato profissiona convenente

cúusuLA

7s" - pRoRRoGAcÃo. REVtsÃo. DENúNcn ou REVocAcÃo:

O processo dê pro.rogaçâo, rêvisâo, denúncia ou revogaÉo totâl ou parcial da presenle

Convênçâo Colêtiva Íicârá subordinado às normas êstabelecidas pelo ari. 615 da
ConsolidaÉo dâs Leis do Trabalho-

SULA 764. VlG
Acôrdam as partes que todas as c áusulas negociadas nessa Convenção Colêtiva de

Trabalho vigorarão de 10 de maio de 2019 a 30 de abri de 2021, a exceçáo das
cláusulas de natLrrcza êconômrca que vigoraráo de

1o

de maio de 2019 a 30 de abril de

2424.

Assrm, por estaren] lustos e acêrtados e para que produza os sêus lur[dLcos e ega s
êfeitos, assinam as partes convenênies a p
CONVEN ÇÀô coLErvA DE

4',7

,,,,,,,,,,

SINDCINE
TRABALHO, em 3 (kês) vias, que levaráo à registro junto à Supêrintendência Regional
do Trabalho, da Secrêtaria do Trabalho, nos teÍmos do artigo 614 da CLT.

Sâo Pâulo, 15 de agosto de 2019.

Sonia

SindicaÍo dos Th
EsÍados de Sâo Pa

lha

na I nd ústria C i n e matog ráfi ca e

Paraná, Rio

Marcelo

Audíovisuel dos

do Sul, Mato

campos
oAB/SP 160.548

fiionuevo Ribpiro de Mendonça
Sindícato da I

Audiovisual do Estado dê São Paulo

Eduardo Gíbello

oaB/sP 101.855.
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