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STI DA CONSTRUCAO E DO MOBILIARIO DE SANTOS, CNPJ n. 58.195.132/0001-04, neste ato 
representado(a) por seu Presidente, Sr(a). MARCOS BRAZ DE OLIVEIRA e por seu Secretário Geral, Sr(a). 
JOAO BRASILIO SERRAGIOLI; 
  
E  
 
SIND DAS IND DA CONSTRUCAO E DO MOBILIARIO DE SANTOS, CNPJ n. 57.735.821/0001-93, neste 
ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JORDAO SOARES DA SILVA; 
  
celebram o presente TERMO ADITIVO DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as 
condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE  
 
As partes fixam a vigência do presente Termo Aditivo de Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º 
de maio de 2020 a 30 de abril de 2021 e a data-base da categoria em 01º de maio.  
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA  
 
O presente Termo Aditivo de Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) Profissional dos 
Trabalhadores na Indústria da Construção Civil do Plano da CNTI, com abrangência territorial em 
Cubatão/SP, Guarujá/SP, Praia Grande/SP, Santos/SP e São Vicente/SP.  

 
Salários, Reajustes e Pagamento  

 
Piso Salarial  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - PISOS SALARIAIS  
 
 

A cláusula terceira da Convenção Coletiva de Trabalho ora aditada passa a viger com a seguinte 
redação: 

Ficam estabelecidos os seguintes pisos salariais: 

PROFISSIONAIS - R$ 2.107,15 (dois mil, cento e sete reais e quinze centavos) por mês ou R$ 9,58 
(nove reais e cinquenta e oito centavos) por hora. 

SERVENTES    - R$ 1.619,00 (um mil, seiscentos e dezenove reais) por mês ou R$ 7,36 (sete reais e 



trinta e seis centavos) por hora. 

Parágrafo Primeiro:- Para os Serventes contratados a partir de 1º de maio de 2020, sem experiência 
anterior comprovada em Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, a empresa poderá optar em 
pagar um piso diferenciado de no mínimo R$ 1.417,67 (um mil, quatrocentos e dezessete reais e sessenta e 
sete centavos) por mês ou R$ 6,44 (seis reais e quarenta e quatro centavos) por hora por um período de no 
máximo 120 (cento e vinte) dias, sendo que após esse período o mesmo passará para o valor de R$ 
1.619,00 (um mil, seiscentos e dezenove reais) por mês ou R$ 7,36 (sete reais e trinta e seis centavos) por 
hora. 

Parágrafo Segundo:- Para o Auxiliar de Escritório admitidos após 1º de maio de 2020, perceberão um 
piso de R$ 1.634,55 (um mil, seiscentos e trinta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), pelo prazo 
máximo de 120 (cento e vinte) dias. Após este prazo passará para o piso do profissional R$ 2.107,15 (dois 
mil, cento e sete reais e quinze centavos) por mês. 

  
 

Reajustes/Correções Salariais  
 

 
CLÁUSULA QUARTA - INDICES DE REAJUSTE DOS SALARIOS  
 
 

A cláusula quarta da Convenção Coletiva de Trabalho ora aditada passa a viger com a seguinte 
redação: 

As empresas concederão um reajuste salarial de 2,46% (dois vírgula quarenta e seis por cento), 
aplicados sobre os salários de 30 de abril de 2020, para àquelas que não concederam reajuste espontâneo, 
de acordo com parágrafos abaixo: 

Parágrafo Primeiro: Para os salários até R$ 6.000,00 (seis mil reais) o reajuste será de 2,46% (dois 
vírgula quarenta e seis por cento) a partir de 1º de maio de 2020. 

Parágrafo Segundo: Para os salários acima de R$ 6.000,00 (seis mil reais) o eventual reajuste será 
livremente negociado entre o trabalhador e a empresa. 

  
 

 
Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros  

 
Auxílio Alimentação  

 
 
CLÁUSULA QUINTA - REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO  
 
 

A cláusula décima segunda da Convenção Coletiva de Trabalho ora aditada passa a viger com a 
seguinte redação: 

As empresas obrigam-se a fornecer aos seus empregados uma alimentação subsidiada que consistirá, 
conforme sua opção, ressalvadas condições mais favoráveis, em: 

1)- ALMOÇO COMPLETO:- no local de trabalho. 



1.1)- Tratando-se de empregado alojado terá direito também a jantar completo, com o subsídio estabelecido 
no Parágrafo Primeiro desta Cláusula.        OU 

2)- TICKET ALIMENTAÇÃO:- equivalente ao valor de R$ 260,02 (duzentos e sessenta reais e dois 
centavos).          OU 

3)-  TICKET REFEIÇÃO:- no valor mínimo de R$ 28,96 (vinte e oito reais e noventa e seis 
centavos) cada. O empregado receberá tantos Tickets Refeição, quantos forem os dias de trabalho efetivo 
no mês. 

3.1)- Para o empregado alojado receberá 1 (um) Ticket Refeição, para almoço e outro para o jantar, tantos 
quantos forem os dias trabalhados no mês. 

Parágrafo Primeiro:- As empresas subsidiarão o fornecimento da refeição/alimentação nas hipóteses 
acima, no mínimo 96% (noventa e seis por cento) do respectivo valor. 

Parágrafo Segundo:- As empresas se obrigam a fornecer aos seus empregados da área de produção, um 
copo de leite, café e pão com margarina, sendo que a parte não subsidiada pela empresa não poderá ser 
superior a 1% (um por cento) do salário hora do trabalhador. 

Parágrafo Terceiro:- As empresas poderão, no cumprimento do parágrafo anterior, optar pelo fornecimento 
aos seus empregados, de ticket-café, no valor de R$ 6,36 (seis reais e trinta e seis centavos), para cada 
dia efetivo trabalhado, antes do início da jornada, respeitada as condições mais favoráveis, porventura já 
existentes. 

Parágrafo Quarto:- Qualquer uma das modalidades estabelecidas nesta cláusula, escolhida pela empresa, 
não incorporará aos salários ou as remunerações, e, não gerará encargos sociais ao empregador. 

  
 

 
Saúde e Segurança do Trabalhador  

 
Profissionais de Saúde e Segurança  

 
 
CLÁUSULA SEXTA - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O SECONCI  
 
 

A cláusula quadragésima nona da Convenção Coletiva de Trabalho ora aditada passa a viger com a 
seguinte redação: 

CONSIDERANDO que os direitos sociais dos trabalhadores são consagrados pela Constituição Federal e 
por tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário; 

CONSIDERANDO que a qualidade da saúde do trabalhador e de sua segurança no ambiente de trabalho 
promove sua valorização enquanto cidadão e geram aumento nos índices de produtividade e de qualidade 
no produto final do trabalho às empresas; 

CONSIDERANDO que a prestação de serviços assistenciais ofertados pelo Estado aos cidadãos e 
trabalhadores, em geral, não supre suas necessidades básicas, sobretudo no âmbito da saúde e que a 
Constituição Federal de 1988, eleva a saúde como direito social, podendo a mesma ser 
complementarmente desempenhada pela iniciativa privada, preferencialmente por instituições sem 
finalidades lucrativas e filantrópicas; 



E por fim, CONSIDERANDO que o SECONCI-SP é instituição filantrópica, sem finalidades lucrativas, que 
há mais de quarenta e seis anos presta assistência social e, sobretudo, assistência médica-odontológica 
aos trabalhadores da construção civil, sendo declarado de Utilidade Pública nos três níveis de Governo e 
qualificado como Organização Social de Saúde pelo Governo do Estado de São Paulo e pelo Município de 
São Paulo; 

RESOLVEM reconhecer por esta Convenção Coletiva, aos trabalhadores das construtoras e demais 
empreiteiras, subempreiteiras fornecedores de mão-de-obra e prestadores de serviços, pessoas jurídicas, a 
assistência social com ênfase na prevenção de doenças e na promoção da saúde e, em decorrência 
estabelecer, sem prejuízo de outras condições de trabalho previstas no ordenamento jurídico, o seguinte: 

Parágrafo Primeiro:- As empresas integrantes da categoria representada pelo SINDICATO DAS 
INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE SANTOS, são obrigadas a recolher 
mensalmente a contribuição correspondente a 1% (um por cento) do valor bruto das folhas de pagamento, 
incluindo a folha do 13ª salário, de seus empregados, estagiários e demais postos de trabalho, respeitada a 
contribuição no valor mínimo de R$ 188,70 (Cento e oitenta e oito reais e setenta centavos) mensais por 
empresa, em favor do SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO - 
SECONCI-SP para a manutenção da assistência oferecida pelo SECONCI-SP, respeitada a disponibilidade 
de atendimento e demais regulamentos da entidade. 

Parágrafo Segundo:- Entende-se como folha de pagamento bruta aquela que contenha: a)- salário; b)- 
adicionais de insalubridade e/ou periculosidade; c)- adicional noturno; d)- adicional de estabilidade; e)- 
horas extras; f)- DSR e seus reflexos; g)- auxílio creche; h)- férias; i)- 13º (décimo terceiro) salário; j)- 
adiantamentos de 13º (décimo terceiro) e demais adiantamentos; k)- aviso prévio trabalhado. 

Parágrafo Terceiro:- Caso as folhas de pagamentos anuais relativas ao 13º (décimo terceiro) e seus 
adiantamentos não sejam enviadas ao SECONCI-SP, a entidade realizará o cálculo da contribuição relativa 
ao 13º (décimo terceiro) com base na média das contribuições realizadas pela empresa, durante o ano. 

Parágrafo Quarto:- Na hipótese das empresas contratadas pretenderem a extensão dos benefícios acima 
descritos aos dependentes dos empregados cadastrados no SECONCI-SP, sendo estes limitados a esposa 
(o) ou companheira (o) [apenas um (a)] e filhos menores de 21(vinte e um) anos, estas recolherão, como 
acréscimo para manutenção do atendimento que vier a ser prestado, o valor correspondente a R$ 28,30 
(vinte e oito reais e trinta centavos), por dependente cadastrado, após a entrega dos documentos de 
comprovação deste estado a ser solicitados pelo SECONCI-SP. 

Parágrafo  Quinto:-  Estando  os  empregados  afastados  em  decorrência  de  benefícios previdenciários 
não inseridos nas folhas de pagamento, o atendimento a eles não poderá ser prestado ante a não 
contribuição mensal. Entretanto, as empresas integrantes da categoria representada pelo SINDICATO DAS 
INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE SANTOS, contribuintes do SECONCI-SP há 
mais de três meses e quites com suas contribuições poderão incluir referidos empregados, em condição 
especial e opcional, mediante a contribuição mensal correspondente a R$ 37,74 (trinta e sete reais e 
setenta e quatro centavos) por afastado, sendo que, cessando o afastamento, cessa a contribuição. 

Parágrafo Sexto:- Para efeito de cálculo da contribuição devida, as empresas deverão levar em 
consideração o total bruto das folhas de pagamento com todos os seus componentes, sem quaisquer 
descontos ou abatimentos, não sendo permitida nenhuma exclusão; divisão ou distinção entre empregados 
de obra ou administrativos, excetuando-se entretanto os empregados que  comprovadamente 
estejam  cobertos  e  assistidos  por  Plano  de  Saúde regulado pela Agência Nacional de Saúde. 

Parágrafo Sétimo:- Os recolhimentos acima citados referem-se às operações das empresas representadas 
pelo SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE SANTOS, em todos os 
municípios em que o SECONCI-SP estiver presente ou que venha a se instalar na vigência desta 
Convenção. 

Parágrafo Oitavo:- A fim de que os dados cadastrais dos usuários possam ser corretamente atualizados 
são necessários que as empresas, enviem dentro dos prazos estipulados pelo SECONCI-SP, relação 



nominal dos empregados, dependentes, estagiários e empregados afastados, ou folha de pagamento, ou 
qualquer outro meio acordado entre a empresa e o SECONCI-SP a fim de que haja a correta atualização 
dos dados. 

Parágrafo Nono:- Na eventualidade da identificação de omissão das empresas, quanto aos dados 
utilizados para a correta contribuição, o SECONCI-SP realizará cobrança complementar relativa às 
diferenças identificadas. 

Parágrafo Décimo:- As contribuições devidas serão pagas mensalmente, no dia 30 do mês subsequente, 
tendo como base o fechamento da folha de pagamento do mês anterior. 

Parágrafo Décimo Primeiro:- Todas as empresas integrantes da categoria representada pelo SINDICATO 
DAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE SANTOS estão obrigadas a recolher a 
contribuição citada, nos municípios em que o SECONCI-SP estiver presente ou que venha a se instalar na 
vigência desta Convenção. 

Parágrafo Décimo Segundo:- Ocorrerá a desobrigação das contribuições pelas empresas: a)- em caso de 
encerramento formal de suas atividades; em caso de inexistência de funcionários em folha de pagamento; 
b)- em caso de existência de funcionários cobertos por Plano de Saúde regulado pela Agência Nacional de 
Saúde, sendo apenas estes funcionários excluídos da base de cálculo da contribuição prevista na presente 
cláusula; c)- em caso de encerramento de obras, pela empresa, na municipalidade onde existir SECONCI-
SP. 

Parágrafo  Décimo Terceiro:- Cessados os casos de desobrigação previstos no parágrafo anterior, deverá 
a empresa restabelecer a contribuição e a atualização cadastral com base na presente cláusula. 

Parágrafo  Décimo  Quarto:-  O  SECONCI-SP,  em  conjunto  com  o  SINDICATO  DAS INDÚSTRIAS 
DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE SANTOS poderá promover ações visando o cumprimento no 
disposto nesta cláusula e seus parágrafos. 

Parágrafo Décimo Quinto:- Sem prejuízo do disposto nos parágrafos anteriores, o inadimplemento para 
com as contribuições fixadas nesta cláusula implicará na cobrança das contribuições atrasadas acrescidas 
de multa legalmente prevista (art. 408 e seguintes do Código Civil), juros de mora calculados mensalmente 
na mesma variação da taxa SELIC (art.406 do Código Civil), além da correção monetária a ser calculada 
com base na variação do IGP-M/FGV, ficando ainda facultado ao SECONCI-SP promover a ação 
apropriada em foro competente para a cobrança das importâncias. 

Parágrafo Décimo Sexto:- A presente cláusula assistencial terá duração de 1 (um) ano a contar da data do 
presente instrumento. 

  
 

 
Relações Sindicais  

 
Contribuições Sindicais  

 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA PATRONAL  
 
 

A cláusula sexagésima terceira da Convenção Coletiva de Trabalho ora aditada passa a viger com a 
seguinte redação: 

As empresas e autônomos do Setor da Construção Civil, filiadas ou não, com atividades na base territorial 
do SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE SANTOS, recolherão até o 



dia 15 (quinze) de cada mês, a CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA PATRONAL, respeitando-se assim 
decisão já estabelecida pela categoria econômica em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 
21.07.1991, especificamente para tratar desta contribuição, prevista no inciso IV do artigo 8º da Constituição 
Federal, conforme  ata da assembleia registrada no Cartório de Registro de Títulos e Documentos de 
Santos sob nº 191603 do livro C-23, às folhas 232, em guia a ser emitida pelo próprio Sindicato, conforme 
tabela abaixo:      

      INSTRUÇÕES PARA PREENCHER VALOR DO BOLETO 

   nº.Funcionários Percentual Valor p/ cálculo Valor a Recolher 

  EMPRESAS     

00  a   00 10% R$ 1.917,43 R$         191.74 

01  a   05 12% " R$         230,09 

06  a   10 15% " R$         287,61 

11  a   15 20% " R$         383,49 

16  a   20 30% " R$         575,23 

21  a   25 40% " R$         766,97 

26  a   50 50% " R$         958,71 

51  a   80 70% " R$      1.342,20 

81  a 100 100% " R$      1.917,43 

         101     ACIMA CONSULTAR O SINDICATO 

  AUTÔNOMOS SEM EMPREGADOS 

00  a  00     R$       128,95 

(nos casos dos autônomos favor consultar o sindicato) 

 Parágrafo Primeiro:- O atraso no recolhimento da referida contribuição, implicará na cobrança de multa de 
2% (dois por cento), sobre o valor devido, acrescido de correção monetária e juros de 1% (um por cento), 
por mês de atraso. 

Parágrafo Segundo:- O inadimplemento por parte das empresas e dos autônomos faculta ao Sindicato 
promover Ação apropriada em Foro competente, para cobrança das verbas devidas. 

  
 
 
CLÁUSULA OITAVA - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL DOS EMPREGADOS  
 
 

A cláusula sexagéssima quarta da Convenção Coletiva de Trabalho ora aditada passa a viger com a 
seguinte redação: 

Considerando que a assembleia de 07/02/2020 foi aberta à categoria, inclusive aos não filiados, na forma 
do artigo 617, parágrafo segundo, da CLT; 

Considerando que a categoria como um todo, independentemente de filiação sindical foi representada nas 
negociações coletivas, de acordo com o estabelecido nos incisos III e VI do artigo oitavo da Constituição da 
República e abrangida, sem nenhuma distinção na presente Convenção Coletiva de Trabalho; 

Considerando que a representação da categoria, associados ou não e sua abrangência no instrumento 
normativo, não afeta a liberdade sindical consagrada no inciso V do artigo oitavo da Constituição Federal; 

Considerando que a mesma Assembleia que autorizou o Sindicato a manter negociações coletivas e 



celebrar esta convenção fixou livre e democraticamente a contribuição de custeio abaixo especificada; 

1 - Fica ajustado que as empresas descontarão, mês a mês, em folha de pagamento de seus empregados, 
sindicalizados ou não, a contribuição negocial de representação dos seus empregados, de 1% (um por 
cento) dos salários já reajustados, devidos a partir de maio/2020, inclusive 13º (décimo terceiro) salário, e 
será recolhida da seguinte forma: 

1.1 - O recolhimento será efetuado até o 6º (sexto) dia após o desconto através de guias fornecidas pelo 
Sindicato dos Trabalhadores, as quais identificarão a conta bancária para este fim; 

1.2 - O Sindicato dos Trabalhadores dará publicidade da contribuição, inclusive valor, periodicidade para 
desconto e recolhimento aos empregados e às empresas, com prazo hábil para desconto, bem como para 
que os não associados, ao Sindicato dos Trabalhadores apresentem, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a 
partir do registro deste instrumento de trabalho e protocolem sua oposição junto ao Sindicato dos 
Trabalhadores. 

1.3 - O atraso no pagamento da presente contribuição acarretará multa de 10% (dez por cento) acrescida 
de juros de 1% (um por cento) ao mês de atraso até o seu efetivo pagamento. 

  
 
 
CLÁUSULA NONA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL  
 
 

A cláusula sexagéssima quinta da Convenção Coletiva de Trabalho ora aditada passa a viger com a 
seguinte redação: 

As empresas e autônomos do setor da Construção Civil, filiadas ou não, com atividades na base territorial 
do SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE SANTOS, recolherão 
anualmente, até o dia 30 de novembro de cada ano, em uma única vez, a CONTRIBUIÇÃO 
ASSISTENCIAL PATRONAL, obedecendo à mesma Tabela mencionada na Cláusula 7ª deste Aditivo, em 
guia específica a ser emitida pelo próprio Sindicato. 

Parágrafo Primeiro:- O atraso no recolhimento da referida contribuição, implicará na cobrança de multa de 
2% (dois por cento) sobre o valor devido, acrescido de correção monetária e juros de 1% (um por cento), 
por mês de atraso.  

Parágrafo Segundo:- O inadimplemento por parte das empresas e dos autônomos faculta promover ação 
apropriada em Foro competente, para cobrança das verbas devidas. 
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    A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério da Economia na 
Internet, no endereço http://www.mte.gov.br.  
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