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CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021/2023 

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR010039/2021
DATA E HORÁRIO DA TRANSMISSÃO: 26/02/2021 ÀS 12:47

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUTOS DE BELEZA E CABELEREIROS DE SENHORAS DO
GRANDE ABC, CNPJ n. 16.875.533/0001-57, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). DEBORA
SIMAO DOS SANTOS;
 
E 

SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE EMBELEZAMENTO DE SANTO
ANDRE E REGIAO - SINDIBELEZA/ABC , CNPJ n. 08.191.895/0001-09, neste ato representado(a) por seu
Presidente, Sr(a). SAULO RODRIGO FIRMINO ANTUNES;
 
celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho previstas nas
cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE 

As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º de março de 2021 a 28
de fevereiro de 2023 e a data-base da categoria em 01º de março. 

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA 

A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) São beneficiários do presente
instrumento todos os empregados em estabelecimentos de embelezamento e higiene sem direção médica,
especificamente, todo espaço destinado à atividade comercial de: barbearia, bronzeamento artificial,
cabeleireiro, centro de formação e ou habilitação profissional (escola/instrutor), cosmetologia, cílios
postiços, eyelash extensions, depilação, desenho (design) e tratamento de sobrancelhas, drenagem
linfática, estética (capilar, corporal e facial), esmalteria (manicure/pedicure), estimulação russa, maquiagem,
visagismo, e demais atividades correlatas e afins, ou seja, todos os empregados quais as atividades
laborais são reconhecidas pela Lei 12.592 de 18 de janeiro de 2012, identificados na CBO 5161, bem como
os demais cargos/atividades por similitude e ou complementação (auxiliares/consultores: beleza, cabelo e
pele), recepção, caixa, estoque, copa, operacional, manobra, segurança patrimonial, auxiliar de serviços
gerais, agente cultural especializado em beleza e moda), através de vínculo empregatício direto ou indireto,
independente na nomenclatura adotada pelo empregador, instalados e funcionando na base territorial dos
sindicatos convenentes, com abrangência territorial em Diadema/SP, Mauá/SP, Ribeirão Pires/SP, Rio Grande
da Serra/SP, Santo André/SP, São Bernardo do Campo/SP e São Caetano do Sul/SP. 

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO 
REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS 

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTE SALARIAL - PISO SALARIAL - REPIS 

REAJUSTE SALARIAL: Os salários reajustados a partir de 1º de novembro de 2021 em 6% (seis por cento) sobre
o valor praticado em março de 2021. Em 1º de março haverá apenas uma atualização mercadológica de pisos
salariais.

Parágrafo único: É válida a título de antecipação salarial os percentuais de reajustes aplicados superiores ao
convencionado, devendo o empregador protocolizar manifestação probatória no SINDBEL até 30 de março de
2021, sob pena de integração nos salários dos obreiros.

 PISO SALARIAL: Fica estabelecido que a partir de 1º março de 2021, o piso salarial da categoria contempla a
importância resultante da aplicação de pesquisa de mercado atualizada conforme a seguir descrito:

Recepção, Caixa, Copa, Limpeza e
Higienização

R$1.250,00

Micropigmentador Tatuador R$1.300,00
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Auxiliar |(Administração, Estética ou
Cabeleireiro)

R$1.320,00

Consultoria, Segurança e Manobra R$1.320,00
Depiladores, Maquiladores R$1.420,00
Podologia Estética, Visagista R$1.500,00
Estéticista Cosmetólogo Especialista R$1.700,00
Coordenação supervisão R$1.600,00
Gerência R$1.900,00
Biomedicina Estética R$2.500,00
Técnico em estética R$ 1.500,00
Auxiliar de vendas R$ 1.381,00
Estoquista R$ 1.300,00
Barbeiro R$ 1.450,00
Cabeleireiro (apenas corte) R$ 1.420,00
Cabeleireiro (corte e escova) R$ 1.450,00
Cabeleireiro (corte, escova, tintura, barba e
demais)

R$ 1.500,00

Manicura, Porcelanista e Alongamento de Unha R$ 1.420,00
Designer (unha, sobrancelhas, etc...) R$ 1.420,00
Massoterapeuta R$ 1.500,00
Dermaticista Especialista R$ 1.700,00
Maquiador Profissional R$ 1.700,00

 

Parágrafo Primeiro: O piso salarial é direito de todos os empregados em estabelecimentos de beleza,
independente de sua denominação atribuída pelo empregador e ou o local da prestação de serviços (espaço, salão,
instituto, centro, atelier e demais nomenclaturas correlatas e afins).

Parágrafo Segundo: O percentual mínimo de 10% (dez por cento) de comissão sobre o valor da mão de obra será
negociado pelas partes, ficando assegurado que o somatório do fixo, comissões e DSR sempre resultarão valores
superiores aos dos pisos ora estabelecidos.

Parágrafo Terceiro: As depiladoras ou designers de sobrancelhas de Institutos de Depilação ou Institutos de
Sobrancelhas não poderão ter percentuais de comissão diferenciados, sendo certo que as, comissões tem que ser
iguais, princípio da isonomia.

Parágrafo Quarto: PISO SALARIAL ESPECIAL POR ADESÃO CONDICIONADA Regime Especial de Piso Salarial
(REPIS) Considerando a publicação da Lei Complementar n.º 123/2006 que institui o SIMPLES NACIONAL, os
Sindicatos convenentes vêm manter a regulamentação referente ao tratamento diferenciado e favorecido a ser
dispensado aos microempreendedores individuais (MEI), às microempresas e empresas de pequeno porte da
atividade de serviços de embelezamento, na região de representação dos subscritores deste Instrumento, no
âmbito de piso salarial a ser aplicado aos empregados previamente admitidos e mantidos pelo REPIS ou os
admitidos a partir de 1º de março de 2021. O tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado aos
microempreendedores individuais (MEI), desde que não figure como Profissional Parceiro em contrato específico,

O enquadramento do empresário individual e do empresário de sociedade simples ou empresária, como:
“microempreendedor individual (MEI)”, “microempresa” ou “empresa de pequeno porte” para efeito de APLICAÇÃO
DE PISO SALARIAL DIFERENCIADO (REPIS) SOMENTE SERÁ EFETIVADA APÓS EXPRESSA APROVAÇÃO
DOS SINDICATOS Convenentes e mediante as seguintes condições: a) O enquadramento somente terá validade
pelo prazo de vigência desta convenção (1º de março de 2021); b) Mediante solicitação da empresa, endereçada
ao SINDBEL ABC para enquadramento de piso salarial diferenciado de acordo com a receita bruta auferida no ano
calendário anterior e protocolada no departamento jurídico do SINDIBELEZA ABC no seguinte endereço: Rua
Bernardino de Campos, 826, Centro, - Santo André - SP. c) A prova documental do enquadramento será feita por
declaração sob responsabilidade, assinada pelo empresário e ou pelo contabilista responsável pela empresa,
através de manifestação escrita, até o dia 30 (trinta) de junho de 2021, ou até 30 dias após a admissão do primeiro
empregado e que conste as seguintes informações e declarações: c.1) Razão social, CNPJ, Capital Social
registrado na JUCESP, Endereço Completo, Atividade de Comércio e Identificação do Sócio e ou do Contabilista
Responsável. c.2) Declaração de que a RECEITA TOTAL auferida no ano calendário vigente ou proporcional ao
mês da declaração permite ENQUADRAR a empresa na faixa de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI),
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MICROEMPRESA (ME) ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) no Regime Especial de Piso Salarial (REPIS).
c.3) Comprovação de cumprimento de todas as cláusulas desta convenção e de responsabilidade pela declaração,
além da ciência de se tratar de uma cláusula de adesão condicionada à Convenção Coletiva de Trabalho sujeita à
aprovação dos sindicatos convenentes. c.4) Ciência de que a falsidade de declaração ocasionará o
desenquadramento do regime especial de piso salarial e consequente pagamento das diferenças salariais.. d) As
empresas somente poderão praticar os pisos especiais após ter aprovada a inclusão ou o pedido de renovação do
REPIS junto aos sindicatos convenentes, sendo que o prazo para aprovação ou recusa FUNDAMENTADA, sob
pena de aprovação tácita será de até 60 dias corridos e ininterruptos do protocolo junto ao SINDBEL. Em caso de
aprovação tácita por decurso de prazo o SNDIBELEZA ABC, emitirá certificado e fará realizar audiência atestando
o fato. e) Os sindicatos convenentes farão realizar audiência para apreciação dos documentos, que na
conformidade, emitirá ATA com a classificação da empresa e os valores de pisos salariais que poderão ser
aplicados durante a vigência desta Convenção, aos empregados admitidos após 1º de março de 2021. Ata que
constituirá documento hábil junto ao SINDBEL e questionamentos junto à Justiça Federal do Trabalho. f) Caso a
empresa NÃO se enquadre nas exigências do REPIS, a mesma deverá praticar os pisos previstos nas cláusulas
específicas deste Instrumento, inclusive com pagamento das diferenças retroativas.

 

HORAS EXTRAS: As horas extras serão remuneradas com adicional de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor
da hora ordinária).

Parágrafo Primeiro: O adicional acima será calculado sobre a dobra legal, na hipótese de prestação de jornada
extraordinária em domingos, feriados ou dias já compensados.

Parágrafo Segundo: Deverá ser observado pelas empresas o limite máximo de que trata o art. 59 da CLT.

 

ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO: Para cada dois anos completo de tempo de serviço na mesma empresa,
o empregado fará jus a adicional de 2% (dois por cento) sobre seu salário, a ser pago mensalmente, limitado a seis
anos trabalhado.

Parágrafo Primeiro: O adicional por tempo de serviço reflete em férias e respectivo terço constitucional; décimo
terceiro salário e FGTS.

 

ADIANTAMENTO SALARIAL: Os adiantamentos de salários (vales) serão mantidos conforme anteriormente
ajustados entre empresários e obreiros.

 

PAGAMENTO ATRAVÉS DE BANCOS: Sempre que os salários forem pagos através de bancos, será assegurado
aos empregados intervalo remunerado durante sua jornada de trabalho para permitir o recebimento. O empregado
terá, igualmente, tempo livre remunerado suficiente para o recebimento: do PIS, benefícios previdenciários, e
levantamento de FGTS.

Parágrafo Primeiro: O intervalo mencionado no "caput" não poderá coincidir com aquele destinado a repouso e
alimentação.

Parágrafo Segundo: As tarifas bancárias destinadas à manutenção da conta-corrente destinada ao depósito do
salário sempre correrão as expensas do empregador.

 

DIÁRIAS E OU COMISSÕES: Resta garantido o salário fixo do obreiro, enriquecido de comissões, quais devem
constar no demonstrativo de pagamento especificando seus reflexos legais.

Parágrafo Primeiro: No caso de prestação de serviços fora da sede da empresa e ou estabelecimento, não se
tratando de hipótese de transferência, será paga ao trabalhador diária correspondente a 15% (quinze por cento) do
piso salarial, independentemente do fornecimento de transporte e alimentação; as comissões livremente
negociadas serão parte integrante do demonstrativo de pagamento de salário.

Parágrafo Segundo: Ao trabalhador denominado intermitente além das comissões ser-lhe-á garantido,
independente do tempo à disposição do tomador de serviços a título de salário o valor mínimo de 50% (cinquenta
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por cento) do piso da categoria e demais benefícios no bojo deste instrumento coletivo, sendo obrigatória a
homologação individual no SINDBEL.

                   Parágrafo Terceiro: Comissões ou prêmios espontâneos não se confundem com a PLR e ou PPR.

 

JORNADA DE TRABALHO/ERGONOMIA: A prestação laboral semanal ordinária máxima de trabalho não
excederá a 44 (quarenta e quatro) horas e de 8 (oito) horas diárias.

Parágrafo Primeiro: Os mobiliários utilizados nos postos de trabalhos deverão atender rigorosamente o disposto
na NR-17.

 

SALÃO E PROFISSIONAL “PARCEIRO”: Consoante às Leis nºs 12.592/2012 e 13.352/2016 respectivas
Portarias, o trabalhador que exerça a função de: Cabeleireiro, Barbeiro, Esteticista, Manicure, Pedicure, Depilador e
Maquiador, devidamente inscrito nos Órgãos Públicos competentes; poderá firmar contrato de parceria, desde que
homologado/validado no SINDBEL ABC, sob controle concomitante do SINDIBELEZA ABC.  

Parágrafo Primeiro: A ausência de homologação no SINDBEL ABC poderá ser considerada sumária comprovação
de vínculo empregatício, reconhecendo como salário a quantia bruta resultante da prestação de serviços
atualizada, a partir do piso salarial do cargo exercido.

Parágrafo Segundo: Os estabelecimentos de serviços de embelezamento deverão envidar esforços para reduzir a
ocorrência de trabalho informal, tendo em vista que o contrato de parceria é restrito aos cargos definidos na Lei
12.592/2012; para tanto, o SINDBEL ABC reconhece como autênticas as manifestações do SEBRAE e da ABSB na
ADI nº 5625 em trâmite no STF, no que se refere a: aceitação, adesão e concordância da grande maioria dos
profissionais da beleza nos contratos de parceria nos exatos termos da lei, em especial, a bilateralidade.

Parágrafo Terceiro: Além de homologar/validar os contratos de parceria, o SINDBEL ABC tem poderes de
fiscalização e assistência aos profissionais parceiros, a qualquer tempo, sem prévio aviso. Considerando a relação
de trabalho (inciso I, art. 114 CF – redação da EC 45/2004) compete à Justiça do Trabalho processar e julgar
demandas oriundas do “Contrato Salão/Profissional Parceiro”.

Parágrafo Quarto: Havendo comprovação de simulação de contrato de parceria, o infrator será penalizado no valor
equivalente a cinco salários mínimos atualizados em favor do Profissional Parceiro, independente de outras
sanções legais, inteligência do § 1º desta cláusula c.c. art. 9º da CLT.

Parágrafo Quinto: A homologação/validação do referido contrato de parceria terá duas modalidades: prazo por
tempo determinado de doze meses consecutivos R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais), e em caso de renovação
pelo mesmo período R$ 100,00 (cem reais). Nos contratos por tempo indeterminado o valor da validação será de
R$ 300,00 (trezentos reais).

Parágrafo Sexto: O Profissional Parceiro poderá espontaneamente aderir ao Benefício Social Familiar,
apresentando Contrato de Parceria devidamente homologado.

Parágrafo Sétimo - Os Sindicatos convenentes criarão Comissão Tripartite (SINDIBELEZA, SINDBEL e
        ADMINISTRAÇÕES MUNICIPAIS) com intuito de avaliar os estabelecimentos em vários aspectos legais e a
elaboração de protocolos para fixar um Selo de Qualidade; na intenção de inibir a concorrência desleal, bem como
garantir as boas técnicas de biossegurança e controle sanitário.

 

AVISO PRÉVIO ESPECIAL: Aos empregados que contarem, no mínimo, 50 (cinquenta) anos de idade, fica
assegurado, na hipótese de rescisão contratual de iniciativa do empregador, aviso prévio de 30 (trinta) dias; além
dos valores previstos em lei.

 

AVISO PRÉVIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇO: Nas rescisões contratuais de iniciativa do
empregador, o aviso prévio será acrescido de 3 (três) dias para cada ano completo de trabalho do empregado na
mesma empresa. O excedente ao prazo legal deverá, sempre, ser indenizado.
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TESTES COVID-19: O empregado dispensado por iniciativa da empresa, no exame médico demissional deverá
constar negativo para COVID-19, bem como buscar junto ao Poder Público testes periódicos aos não vacinados.

 

AVISO PRÉVIO: CUMPRIMENTO E REDUÇÃO DE JORNADA: Inexiste acréscimo de dias do aviso prévio,
decorrente da Lei 12.506/2011.

Parágrafo Primeiro: No dia em que for entregue aviso-prévio, o empregado poderá optar pela redução de 2 (duas)
horas no começo ou no final da jornada de trabalho, ou optar por 7 (sete) dias corridos ao final do aviso.

Parágrafo Segundo: Caso a ruptura do contrato de trabalho for de iniciativa do empregado em razão de comprovar
o ingresso em novo emprego, este fica dispensado do cumprimento do aviso-prévio sem qualquer desconto do
salário, por tipificar “justo motivo” nos moldes do artigo 487 da CLT.

 

BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR - As Entidades Sindicais Convenentes prestarão, indistintamente a todos os
trabalhadores e empregadores subordinados a esta Convenção Coletiva de Trabalho, o plano Benefício Social
Familiar abaixo definido pelas entidades convenentes e discriminado no Manual de Orientação e Regras, parte
integrante desta cláusula, através de organização gestora especializada e aprovada pelas Entidades Convenentes.

Parágrafo Primeiro – A prestação do plano Benefício Social Familiar iniciará a partir de 01/03/2021 e terá como
base para os procedimentos necessários ao atendimento dos trabalhadores e empregadores, o Manual de
Orientação e Regras disponibilizado no website www.beneficiosocial.com.br/manuais-orientacao.

Parágrafo Segundo – Para efetiva viabilidade financeira do plano Benefício Social Familiar e com expresso
consentimento das entidades convenentes, as empresas, recolherão a título de custeio, até o dia 10 (dez) de cada
mês, iniciando a partir de 10/03/2021, o valor total de R$40,00 (quarenta reais), por trabalhador que possua,
exclusivamente, por meio de boleto disponibilizado pela gestora no website www.beneficiosocial.com.br. Com o
intuito de regular e dirimir possíveis dúvidas, dos procedimentos na prestação dos benefícios as Disposições
Gerais, Manual de Orientação e Regras, e Tabela de Benefícios são registrados em cartório. O custeio do plano
Benefício Social Familiar será de responsabilidade integral das empresas, ficando vedado qualquer desconto nos
salários dos trabalhadores.

Parágrafo Terceiro – Em caso de afastamento de trabalhador motivado por doença ou acidente, o empregador
manterá o recolhimento por até 12 (doze) meses. Caso o afastamento do empregado seja por período superior a 12
(doze) meses, o empregador fica desobrigado ao recolhimento desta contribuição a partir do décimo terceiro mês,
ficando garantido ao trabalhador afastado todos os benefícios sociais previstos nesta cláusula e no Manual de
Orientação e Regras, até seu efetivo retorno ao trabalho, quando então o empregador retomará o recolhimento
relativo ao trabalhador afastado.

Parágrafo Quarto – Devido à natureza social, emergencial e de apoio imediato, dos benefícios sociais definidos
pelas entidades, na ocorrência de qualquer evento que gere direito de atendimento ao trabalhador e seus
familiares, o empregador deverá preencher o comunicado disponível no website da gestora, no prazo máximo e
improrrogável de até 90 (noventa) dias a contar do fato gerador e, no caso de nascimento de filhos, este prazo será
de até 150 (cento e cinquenta) dias. O empregador que não observar estes prazos, poderá arcar com sanções
pecuniárias em favor do trabalhador ou família prejudicada, como se inadimplente estivesse. Caso a empresa não
efetue o comunicado junto à gestora, o trabalhador e seus beneficiários, não perderão o direito ao benefício,
devendo a entidade efetuar tal comunicado, não eximindo o empregador de suas responsabilidades e sanções
previstas.

Parágrafo Quinto – O empregador que estiver inadimplente ou efetuar recolhimento por valor inferior ao devido
perderá o direito aos benefícios a ele disponibilizados, até sua regularização. Nesses casos, na ocorrência de
qualquer evento que gere direito de atendimento aos trabalhadores e seus familiares, estes não perderão direito
aos benefícios e serão atendidos normalmente pela gestora, a mando das entidades, respondendo o empregador,
perante o empregado e/ou a seus dependentes, a título de indenização, o equivalente a 10 (dez) vezes o menor
piso salarial da categoria vigente à época da infração em favor do trabalhador ou seus beneficiários. Caso o
empregador regularize seus débitos no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, após o recebimento de comunicação
de débito feita por e-mail, pela gestora, ficará isento desta indenização.

Parágrafo Sexto – Os valores porventura não contribuídos pelo empregador serão devidos e passíveis de
cobrança judicial e/ou extrajudicial, acrescidos de multa, juros e demais penalidades previstas nesta norma coletiva,
podendo ainda, o empregador ter seu nome incluso em órgãos de proteção ao crédito.

http://www.beneficiosocial.com.br/manuais-orientacao
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Parágrafo Sétimo – Nas planilhas de custos, editais de licitações ou nas repactuações de contratos, devido a fatos
novos constantes nesta norma coletiva, e em consonância à instrução normativa em vigência, nestes casos,
obrigatoriamente, deverão constar a provisão financeira para cumprimento desta cláusula, preservando o
patrimônio jurídico dos trabalhadores, conforme o artigo 444 da CLT.

Parágrafo Oitavo – Estará disponível no website da gestora, a cada recolhimento mensal, o Comprovante de
Regularidade específico para atendimento da cláusula do plano Benefício Social Familiar, referente aos últimos 5
(cinco) anos, a ser apresentado ao contratante, as entidades sindicais, e a órgãos fiscalizadores, quando solicitado.

Parágrafo Nono – O presente serviço social não tem natureza salarial, por não se constituir em contraprestação de
serviços, tendo caráter compulsório e ser eminentemente assistencial e emergencial.

Parágrafo Décimo – Os beneficiários deverão manter seus endereços atualizados junto ao BSF para receberem os
benefícios e demais notificações necessárias via correio.

 

BENEFÍCIOS PARA OS TRABALHADORES
BENEFICIOS FORMA DE

PRESTAÇÃO DESCRITIVO

BENEFÍCIO
NATALIDADE 1X  R$               

700,00

SERÁ DISPONIBILIZADO ATRAVÉS DE CARTÃO DE
DÉBITO PRÉ PAGO, COM O INTUITO DE BANCARIZAR A
FAMÍLIA DO BENEFICIÁRIO, REDUZINDO SUAS
DESPESAS BANCÁRIAS E FACILITANDO A UTILIZAÇÃO
DESTE BENEFÍCIO.

BENEFÍCIO
CASAMENTO 1X  R$               

300,00

SERÁ DISPONIBILIZADO UMA VERBA AO
TRABALHADOR, QUANDO DE SEU CASAMENTO, A
TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E SEM BUROCRACIA.

BENEFÍCIO
ALIMENTAR POR
AFASTAMENTO

2X  R$               
200,00

SERÁ ENCAMINHADO À RESIDÊNCIA DO
TRABALHADOR AFASTADO ALIMENTOS DE
QUALIDADE E VARIEDADE, FICANDO VEDADO O
PAGAMENTO EM DINHEIRO OU VALES/ TICKET
ALIMENTAÇÃO, PARA QUE NÃO HAJA DESVIO DE
FINALIDADE DESTE BENEFÍCIO.

BENEFÍCIO
CAPACITAÇÃO 1X  R$            

2.000,00

SERÁ DISPONIBILIZADO AOS FAMILIARES NA
OCORRÊNCIA DE FALECIMENTO OU INCAPACITAÇÃO
PERMANENTE DO TRABALHADOR, CURSOS DE
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL NA ÁREA DE
INTERESSE DO BENEFICIADO, PARA MANUTENÇÃO E
MELHORIA DA RENDA FAMILIAR. TAL VALOR SERÁ
ENCAMINHADO DIRETAMENTE AO ORGÃO DE
CAPACITAÇÃO ESCOLHIDO PELO BENEFICIÁRIO, EM
CASO DE SALDO, ESTE SERÁ DISPONIBILIZADO PARA
CUSTEIO DE LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO.

BENEFÍCIO
MANUTENÇÃO

DE RENDA
FAMILIAR

6X  R$               
600,00

SERÁ DISPONIBILIZADO ATRAVÉS DE CARTÃO DE
DÉBITO PRÉ PAGO, O QUAL PODERÁ SER USADO
POSTERIORMENTE PELO TRABALHADOR, REDUZINDO
SUAS DESPESAS BANCÁRIAS. TAL BENEFÍCIO NÃO
PODERÁ SER DISPONIBILIZADO DE FORMA INTEGRAL,
PARA QUE NÃO HAJA DESVIO DE FINALIDADE DO
MESMO.

BENEFÍCIO
ALIMENTAR 6X  R$               

200,00

SERÁ ENCAMINHADO À RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA,
ALIMENTOS DE QUALIDADE E VARIEDADE, FICANDO
VEDADO O PAGAMENTO EM DINHEIRO OU VALES/
TICKET ALIMENTAÇÃO, PARA QUE NÃO HAJA DESVIO
DE FINALIDADE DESTE BENEFÍCIO.

BENEFÍCIO
SERVIÇO
FUNERAL

1X  R$            
3.500,00

SERÁ ACIONADA UMA EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA PROVIDENCIAS DE SEPULTAMENTO, CASO A
FAMÍLIA OPTE POR SERVIÇO DE MENOR CUSTO OU
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NÃO UTILIZE NOSSO PRESTADOR DE SERVIÇOS, O
VALOR TOTAL OU O SALDO SERÁ ENCAMINHADO AO
ARRIMO DA FAMÍLIA.

BENEFÍCIO
RECOLOCAÇÃO SIM

SERÁ DISPONIBILIZADO APLICATIVO SEM CONSUMO
DA FRANQUIA DE DADOS, ONDE O TRABALHADOR
TERÁ ACESSO A UMA GRANDE REDE DE VAGAS
DISPONÍVEIS.

BENEFÍCIO PRÉ-
INVENTÁRIO 1X  R$               

500,00

SERÁ ENCAMINHADO AO ARRIMO DA FAMÍLIA, COM O
INTÚITO DE MINIMIZAR AS DESPESAS COM AS
DOCUMENTAÇÕES E PROCEDIMENTOS DE
INVENTÁRIO.

BENEFÍCIO
CAPACITAÇÃO

ON-LINE
SIM

SERÁ DISPONIBILIZADO CURSOS DE CAPACITAÇÃO
ATRAVÉS DE APLICATIVOS E COMPUTADORES,
CAPACITANDO O PROFISSIONAL E PROPORCIONANDO
MELHOR QUALIDADE DE TRABALHO ÀS EMPRESAS.

BENEFÍCIO
PSICOSSOCIAL E

NUTRICIONAL
SIM

SERÁ DISPONIBILIZADO APOIO PSICOLÓGICO, SOCIAL
E NUTRICIONAL, A TODOS OS TRABALHADORES DO
SEGMENTO, VIA 0800, POR PROFISSIONAIS
LEGALMENTE CAPACITADOS.

BENEFÍCIO
CERTIFICAÇÃO

DIGITAL
(TRABALHADOR)

SIM

SERÁ DISPONIBILIZADO, EMPRESA LEGALMENTE
HOMOLOGADA PARA CERTIFICAÇÃO DIGITAL, COM
VALORES ABAIXO DO MERCADO, COM ATENDIMENTO
EM REDE CREDENCIADA, VIRTUAL OU EM DOMICÍLIO

BENEFÍCIO
APOIO

ODONTOLÓGICO
SIM

TEM COMO OBJETIVO DISPONIBILIZAR AO
TRABALHADOR DO SEGMENTO, ATENDIMENTO
ODONTOLÓGICO FUNDAMENTAL E EMERGENCIAL,
POR MEIO DE EMPRESA TERCEIRIZADA. OS
SERVIÇOS NÃO SUPORTADOS POR ESTE CONVÊNIO
TERÃO VALORES ABAIXO DA MÉDIA DE MERCADO E
PODERÃO SER PARCELADOS.

CONSULTA
MÉDICA ONLINE SIM

SERÁ DISPONIBILIZADO AOS TRABALHADORES E
FAMILIARES APLICATIVOS REGULAMENTADO PELO
MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM O OBJETIVO DE
OFERECER CONSULTAS MÉDICAS ONLINE COM UM
CLÍNICO GERAL SEM CUSTO, PROPORCIONANDO UM
ATENDIMENTO ÁGIL E DESBUROCRATIZADO.

    
BENEFÍCIOS PARA AS EMPRESAS

BENEFICIOS FORMA DE
PRESTAÇÃO DESCRITIVO

BENEFÍCIO
REEMBOLSO

RESCISÃO
1X  R$            

2.000,00

EM CASO DE FALECIMENTO OU INVALIDEZ
PERMANENTE PARA O TRABALHO, SERÁ
ENCAMINHADO À CONTA CORRENTE BANCÁRIA DA
EMPRESA APÓS RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS.

BENEFÍCIO
LICENÇA

PATERNIDADE
1X  R$               

300,00

EM CASO DE NASCIMENTO DE FILHO DO
TRABALHADOR, SERÁ ENCAMINHADO À CONTA

CORRENTE BANCÁRIA DA EMPRESA APÓS
RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

BENEFÍCIO
MEDICINA E

SEGURANÇA DO
TRABALHO

ASSESSORIA
MENSAL SEM

UNIDADE MÓVEL

FICARÁ DISPONÍVEL ÀS EMPRESAS, REDE
CREDENCIADA DE CLÍNICAS E LABORATÓRIOS PARA A
OBTENÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS SEM NENHUM
CUSTO, COMO, O PCMSO (PROGRAMA DE CONTROLE
MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL) PARA A MATRIZ E
SEDE DA EMPRESA, E EXAMES CLÍNICOS (ASO –
EXAMES ADMIS-SIONAIS, DEMISSIONAIS,
PERIÓDICOS, RETORNO AO TRABALHO E MUDANÇA

Ó
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DE FUNÇÃO); RELATÓRIO ANUAL MODELO E-SOCIAL;
SUPORTE JURÍDICO PARA ELABORAÇÃO DE
QUESITOS TÉCNICOS EM CASO DE RECLAMAÇÕES
TRABALHISTAS; ALÉM DO ARQUIVAMENTO E
COORDENAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E
CLÍNICA IMPRESSA OU DIGITAL POR 20 (VINTE) ANOS,
BEM COMO, CONCEDENDO DESCONTOS
SIGNIFICATIVOS NAS DESPESAS COM EXAMES
COMPLEMENTARES, COMO, HEMOGRAMA COMPLETO,
ELETROENCEFALOGRAMA, ELETROCARDIOGRAMA,
AUDIOMETRIA, ACUIDADE VISUAL, ESPIROMETRIA,
PPRA, LTCAT, E DEMAIS LAUDOS TÉCNICOS EXIGIDOS
PELAS NORMAS REGULAMENTADORAS DO M.T.E.
(MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO), ATRAVÉS
DE UM SIS-TEMA DE GESTÃO ON-LINE, ACESSO À
REDE NACIONAL DE CLÍNICAS E LABORATÓRIOS
CREDENCIADOS.

BENEFÍCIO
CONECTA
EMPRESA

SIM

SERÁ DISPONIBILIZADO APLICATIVO SEM CONSUMO
DA FRANQUIA DE DADOS, PARA QUE AS EMPRESAS
POSSAM CONTATAR OS TRABALHADORES DE FORMA
RÁPIDA E SEGURA.

BENEFÍCIO
MURAL DE

EMPREGOS
SIM

SERÁ DISPONIBILIZADO AS EMPRESAS SISTEMA ON-
LINE, PARA INSERÇÃO DAS VAGAS DISPONÍVEIS, TAIS
VAGAS SERÃO DIVULGADAS AOS TRABALHADORES
PELO BENEFÍCIO RECOLOCAÇÃO.

BENEFÍCIO
REGISTRO DE

PONTO REMOTO
SIM

SERÁ DISPONIBILIZADO APLICATIVO SEM CONSUMO
DA BANDA DE DADOS, ONDE OS TRABALHADORES
PODERÃO REGISTRAR SEU PONTO DE FORMA ÁGIL E
SEGURA.

BENEFÍCIO
COMPRA DIRETA SIM

SERÁ DISPONIBILIZADO UMA REDE DE
FORNECEDORES, COM DESCONTOS SIGNIFICATIVOS
EM SEUS PRODUTOS E SERVIÇOS, DEVIDO A
INEXISTÊNCIA DE INTERMEDIÁRIOS.

BENEFÍCIO
TRIAGEM DE
ATESTADO

SIM

SERÁ DISPONIBILIZADO SISTEMA ON-LINE PARA AS
EMPRESAS ENCAMINHAREM OS ATESTADOS
MÉDICOS RECEBIDOS DOS TRABALHADORES, TAIS
ATESTADOS PASSARÃO POR TRIAGEM RESULTANDO
EM UM LAUDO ENCAMINHADO AS EMPRESAS.

BENEFÍCIO
CERTIFICAÇÃO
DIGITAL PAGO

PELAS
ENTIDADES

SIM

SERÁ DISPONIBILIZADO AOS EMPREGADORES
CERTIFICADOS DIGITAIS SEM CUSTOS,
PROPORCIONANDO ECONOMIA E COMODIDADE
DEVIDO A POSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO EM
DOMICÍLIO.

    
    

BENEFÍCIOS PARA AS ENTIDADES
BENEFICIOS FORMA DE

PRESTAÇÃO DESCRITIVO

BENEFÍCIO
QUALIFICAÇÃO SIM

TEM COMO OBJETIVO VIABILIZAR A QUALIFICAÇÃO 
DOS PROFISSIONAIS DO SEGMENTO, ATRAVÉS DE
CURSOS PROFISSIONALIZANTES GERIDOS PELAS
ENTIDADES.

BENEFÍCIO
GESTÃO E
COBRANÇA

SIM
SERÁ DISPONIBILIZADO SISTEMA ON-LINE DE
COBRANÇA E GESTÃO PARA ACOMPANHAR O FIEL
CUMPRIMENTO DA CONVENÇÃO COLETIVA

BENEFÍCIO
CONECTA 

SIM SERÁ DISPONIBILIZADO APLICATIVO SEM CONSUMO
DA FRANQUIA DE DADOS, PARA QUE AS ENTIDADES
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ENTIDADES POSSAM CONTATAR OS TRABALHADORES DE FORMA
RÁPIDA E SEGURA.

BENEFÍCIO
DONATIVO SIM

TEM COMO OBJETIVO VIABILIZAR O FORNECIMENTO
DE  ALIMENTOS, SERVIÇOS E EVENTOS PROMOVIDOS
PELAS ENTIDADES EM PROL DO SEGMENTO

BENEFÍCIO
MAPEAMENTO

DE BASE
SIM

SERÁ DISPONIBILIZADO ÀS ENTIDADES UM SISTEMA
ON-LINE QUE PERMITIRÁ VISUALIZAR E MAPEAR AS
EMPRESAS DO SEGMENTO ATRAVÉS DO SISTEMA DE
GPS, VISANDO COMPARAR A QUANTIDADE DE
EMPRESAS DO SEGMENTO COM SUAS EMPRESAS
ASSOCIADAS.

BENEFÍCIO
SUPERVISÃO DE

CCT
SIM

SERÁ DISPONIBILIZADO SISTEMA ON-LINE PARA QUE
AS ENTIDADES POSSAM SUPERVISIONAR O CORRETO
COMPRIMENTO DA CONVENÇÃO COLETIVA, COM A
OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES. 

BENEFÍCIO
CERTIFICADO DE
REGULARIDADE

SINDICAL

SIM

SERÁ DISPONIBILIZADO SISTEMA ON-LINE PARA QUE
AS ENTIDADES POSSAM CENTRALIZAR O
RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS PARA EMISSÃO
DOS CERTIFICADOS DE REGULARIDADE SINDICAL.

BENEFÍCIO
APOIO JURÍDICO SIM TEM COMO OBJETIVO VIABILIZAR E QUALIFICAR O

CORPO JURÍDICO DAS ENTIDADES.

BENEFÍCIO
APOIO

ODONTOLÓGICO
SIM

TEM COMO OBJETIVO VIBIALIZAR FORMAS PARA QUE
AS ENTIDADES CONVENENTES POSSAM
DISPONIBILIZAR ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO AO
SEGMENTO, POR MEIO DE PROFISSIONAIS
ESPECIALIZADOS.

BENEFÍCIO
AJUDA DE

CUSTO AOS
CONTADORES

SIM

TEM COMO OBJETIVO REMUNERAR AS EMPRESAS
CONTÁBEIS PELO TEMPO E MATERIAIS UTILIZADOS
PARA O CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS DA
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO

BENEFÍCIO
CERTIFICAÇÃO

DIGITAL
(ENTIDADE)

SIM

SERÁ DISPONIBILIZADO, EMPRESA LEGALMENTE
HOMOLOGADA PARA CERTIFICAÇÃO DIGITAL, COM
VALORES ABAIXO DO MERCADO, COM ATENDIMENTO
EM REDE CREDENCIADA, VIRTUAL OU EM DOMICÍLIO.

CONSULTA
MÉDICA ONLINE SIM

TEM COMO OBJETIVO VIBIALIZAR FORMAS PARA QUE
AS ENTIDADES CONVENENTES POSSAM
DISPONIBILIZAR CONSULTAS MÉDICAS ONLINE COM
UM CLÍNICO GERAL SEM CUSTO, POR MEIO DE
APLICATIVOS REGULAMENTADOS PELO MINISTÉRIO
DA SAÚDE, PROPORCIONANDO UM ATENDIMENTO
ÁGIL E DESBUROCRATIZADO.

 

DA REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO E SALÁRIO: No intuito de diminuir a exposição potencial e o fluxo
dos empregados, a fim de reduzir os riscos de contágio do CORONAVÍRUS (COVID-19), fica facultada ao
empregador durante o estado de calamidade pública reduzir proporcionalmente a jornada de trabalho e o salário de
seus empregados, por até noventa dias, observados os seguintes requisitos:

I – o salário-hora de trabalho deverá ser preservado;

II – o empregador encaminhará ao empregado comunicação da redução de jornada e de salário com antecedência
mínima de dois dias corridos, e de dez dias aos sindicatos convenentes e ao Ministério da Economia;

III – a redução de jornada de trabalho e de salário poderão ser de: 25% (vinte e cinco por cento), e 50% (cinquenta
por cento);

IV – a redução da jornada e a correspondente no salário poderá ser realizada por meio de acordo individual entre
empregador e empregado devidamente homologado no SINDBEL.
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Parágrafo primeiro: A redução salarial terá como limite o valor hora do piso salarial constante na CCT 2019/2020
para empregados que recebem salário fixo e a garantia mínima do comissionista, para os empregados que são
comissionistas puros e mistos. O cálculo do salário deve ser feito de acordo com o art. 457, caput e §1º da CLT,
incluindo as gorjetas, gratificações e comissões habitualmente pagas, calculadas pela média dos últimos doze
meses.

Parágrafo segundo: Deverão ser mantidos os dispostos no art. 71 e §§ da CLT bem como a Lei 605/49. Parágrafo
terceiro: Não haverá redução dos demais benefícios contidos neste instrumento coletivo. Parágrafo quarto: As
horas de trabalho reduzidas, e por consequência não remuneradas, não serão objeto de compensação futura de
qualquer maneira, sendo vedada sua inclusão em sistemas de compensação ou banco de horas.

Parágrafo quinto: Fica vedada a prática de horas extraordinárias com os empregados submetidos a este regime.

Parágrafo sexto: A referida redução da jornada de trabalho do empregado, não acarretará revogação, modificação
ou alteração das cláusulas já previstas no seu contrato de trabalho.

Parágrafo sétimo: A empresa que praticar a redução salarial prevista no parágrafo primeiro desta cláusula deverá
garantir a manutenção do emprego daqueles cujo salários forem reduzidos pelo período que perdurar a referida
redução, e por igual prazo após o restabelecimento integral da jornada de trabalho e de salário, sob pena das
cominações previstas no parágrafo primeiro e seus incisos, do artigo 10 da Lei nº 14.020/2020, ressalvadas as
hipóteses do art. 482 da CLT ou pedido de demissão. Parágrafo oitavo: Em havendo rescisão contratual por
iniciativa do empregado durante a vigência desta norma, as parcelas rescisórias deverão ser calculadas como se
redução não houvesse ocorrido, já que a finalidade da medida é permitir a perpetuação da atividade econômica
com a manutenção dos empregos. O mesmo tratamento se aplica ao pagamento das férias, que deve ser
considerada a remuneração sem a redução salarial.

Parágrafo nono: Poderá ainda o trabalhador participar de quaisquer planos de assistência aos trabalhadores que o
Poder Executivo venha a instituir.

Parágrafo décimo: Os empregadores adotarão todos os procedimentos necessários para que os empregados que
tenham redução da jornada e do salário recebam, durante o período, o benefício emergencial a ser pago pelo
Governo Federal.

Parágrafo décimo-primeiro: A presente flexibilização visa à manutenção dos empregos devendo os contratos
retomarem ao seu estado original, logo após ultrapassado o Estado de Calamidade Pública.

 

LICENÇA MATERNIDADE: Mediante prescrição médica, as empresas concederão às empregadas que
requererem, a licença maternidade ampliada em 20 (vinte) dias em relação à duração normal.

 

ESTABILIDADE PROVISÓRIA DA GESTANTE: A empregada gestante não poderá ser demitida desde a
concepção até 90 (noventa) dias após o término do licenciamento compulsório.

Parágrafo Primeiro: Na ocorrência de aborto, gozará a empregada de estabilidade provisória de 60 (sessenta)
dias, contados a partir da data do ocorrido.

 

ESTABILIDADE PROVISÓRIA AO QUE RETORNA DE AFASTAMENTO PREVIDENCIÁRIO: Ao empregado
afastado pela para tratamento médico oficial ou do sindicato, ficam assegurados emprego e salário pelo prazo de
30 (trinta) dias, contados a partir da alta médica.

 

ESTABILIDADE PRÉ-APOSENTADORIA - Ao empregado que esteja a, pelo menos, 2 (dois)  anos de completar o
período aquisitivo de aposentadoria, ficam assegurados emprego e salário até que este período se complete.

 ESTABILIDADE AO ACOMETIDO POR MOLÉSTIA GRAVE E INCURÁVEL: O empregado que,
comprovadamente, estiver acometido de moléstia grave e incurável, somente será demitido na ocorrência de falta
grave comprovada, tipificada no art. 482 da CLT.
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ESTABILIDADE ANTES e PÓS DATA-BASE: Nos 45 (quarenta e cinco) dias que se antecederem a data base de
2021 e de 90 (noventa dias) posteriores a partir de 1º de abril de 2021, fica garantido o emprego a toda categoria
profissional ressalvado os casos de prática de falta grave, devidamente comprovada em juízo.

 

ESTABILIDADE PÓS-FÉRIAS: No retorno de férias, o empregado terá garantidos emprego e salário pelo prazo de
30 (trinta) dias.

 

UNIFORMES E ROUPAS PROFISSIONAIS: Quando exigidos ou necessários, os uniformes ou roupas profissionais
serão fornecidos gratuitamente aos empregados.

Parágrafo único: Em caso de uso e cuidados inadequados, a empresa poderá cobrar do empregado valor
proporcional ao custo do material; da mesma forma em havendo demissão estará o empregado obrigado a devolver
sob pena de arcar com o custo integral do uniforme.

 

TOLERÂNCIA POR ATRASOS: Não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as
variações de horário no registro de ponto não excedentes de 5 minutos, observado o limite máximo de 10 minutos
diários.

 

INÍCIO DE FÉRIAS: As férias, individuais ou coletivas, não poderão se iniciar em sextas-feiras, sábados, domingos,
feriados, dias já compensados ou dias entre feriados (pontes).

Parágrafo Primeiro: Os dias 24, 25 e 31 de dezembro, assim como o dia 1º de janeiro, não serão computados na
duração do período de férias, sendo considerados como dias úteis abonados.

Parágrafo Segundo: Somente poderá ser exigida a compensação de meio período em relação aos dias 24 e 31 de
dezembro, o mesmo se dando em relação aos dias de carnaval, através de documento escrito protocolizados no
SINDBEL.

 

CONFERÊNCIAS E QUITAÇÕES TRCT: A assistência do SINDBEL na conferência dos valores oriundos da ruptura
do contrato de trabalho consiste em orientar tanto o empregado como o empregador como zelar pelo efetivo
pagamento das parcelas devidas conforme a legislação vigente, trazendo às partes segurança jurídica ao chancelar
o TRCT. Os empregadores deverão observar rigorosamente as previsões contidas na Lei 7.855/89, quando aos
prazos para liquidação dos créditos de seus obreiros.

Parágrafo Primeiro: Até o primeiro dia útil imediato ao término do contrato; ou

Parágrafo Segundo: Até o 10º (décimo) dia, contado da data da notificação da demissão, quando da ausência do
aviso prévio, indenização do mesmo ou dispensa de seu cumprimento.

Parágrafo Terceiro: A chancela sindical no TRCT deverá ser feita até, no máximo, 20 (vinte) dias após o efetivo
desligamento, em caso de ressalva a parte terá dez dias consecutivos para promover efetiva solução.

Parágrafo Quarto: O não cumprimento dos prazos acima implicará no pagamento da multa diária no valor de 5%
(cinco por cento) do salário do empregado prejudicado limitado a 30 (trinta) dias.

 

FORNECIMENTO DE CAT: As empresas deverão, na forma prevista em lei, fornecer prontamente a CAT –
Comunicado de Acidente de Trabalho, nas situações em que o mesmo for exigível.

Parágrafo Primeiro: Ocorrendo recusa por parte do empregador de fornecer a CAT, ficará ele obrigado a pagar ao
empregado indenização equivalente a 2 (duas) vezes a remuneração mensal deste, caso haja, mesmo assim,  o
reconhecimento, pelo INSS, de acidente ou ocorrência de doença profissional.

Parágrafo Segundo: Considerando a pandemia Coronavírus (COVID-19), caberá aos empregadores por analogia
ao art. 20 da Lei nº 8213/1991, NTEP cuidar de todas as normas de biossegurança do meio ambiente de trabalho,
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fornecendo gratuitamente equipamentos de defesa conforme determinações legais e sanitárias, para preservar a
saúde de seus subordinados e clientela.

 

TRABALHO REMOTO: As empresas que assim desejarem poderão adotar o teletrabalho, nas atividades que
sejam compatíveis, enquanto perdurar o estado de calamidade, devendo homologar no SINDBEL em termo
específico.

Parágrafo primeiro: A empresa fica inteiramente responsável pela aquisição, manutenção e pelo fornecimento dos
equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do teletrabalho, trabalho remoto
ou trabalho a distância, bem como pelo reembolso de despesas arcadas pelo empregado, quando necessário.

Parágrafo segundo: A empresa manterá todos os demais benefícios contidos neste instrumento coletivo, bem
como o pagamento de comissões no mesmo percentual até então aplicado, em caso de vendas de serviços
(vouchers, combos, cheques, etc..) on line.

 

COMPROVANTES DE PAGAMENTOS: Os empregadores fornecerão a seus empregados comprovantes de todos
e quaisquer pagamentos a eles feitos, contendo a discriminação da empresa, das parcelas pagas e dos descontos
efetuados, indicando ainda, a parcela relativa ao FGTS.

Parágrafo Primeiro: As horas extras e comissões deverão constar no mesmo holerite, que discriminará seu
número e as percentagens dos adicionais utilizados.

 

DESCONTOS VEDADOS: Salvo em caso de dolo comprovado, o empregador não poderá descontar dos salários
dos empregados os prejuízos que vier a sofrer em razão de roubo, furto ou acidentes que envolverem bens da
empresa ou de terceiros.

 

AVISO DE DISPENSA: A dispensa do empregado deverá ser comunicada por escrito, qualquer que seja o motivo,
sob pena de gerar presunção "juris et de jure" de dispensa imotivada,

Parágrafo Primeiro: O comunicado de dispensa deverá descrever, detalhadamente, os motivos geradores do ato,
sob pena do previsto no "caput", devendo ainda constar do mesmo se o período será cumprido ou indenizado.

Parágrafo Segundo: As empresas, nas rescisões contratuais sem justa causa, de iniciativa dela ou do empregado,
são obrigadas a entregar a este último uma carta de referência.

 

CONTRATO DE TRABALHO EM REGIME DE TEMPO PARCIAL: As empresas, mediante termo escrito
homologado no SINDBEL, poderão contratar empregados em regime de tempo parcial nas seguintes hipóteses:

 

a)     Duração máxima de 30 (trinta) horas por semana, sem a possibilidade de horas suplementares semanais;

b)    Duração máxima de 26 (vinte e seis) horas semanais, com a possibilidade de 4 (quatro) horas por semana.

 

CARTEIRA DE TRABALHO – ANOTAÇÕES: A CTPS recebida para anotações deverá ser devolvida ao
empregado no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas; a entrega de quaisquer documentos ao empregador
deverá ser feita mediante recibo.

Parágrafo Primeiro: Os empregadores devem manter a CTPS atualizada em relação a férias e promoções e
outras anotações, inclusive em relação a reajustes salariais.

Parágrafo Segundo: O descumprimento do “Caput” acarretará ao empregador multa equivalente a dois salários
mínimos federal, sem prejuízo das demais implicações legais.
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA – FISCALIZAÇÃO: A fiscalização das normas contidas neste pacto coletivo
será exercida pelas autoridades competentes em suas respectivas áreas de atuação, bem como fica desde já
autorizada, a presença nos estabelecimentos de embelezamento os diretores dos Sindicatos Convenentes, ou
agentes por eles credenciados, a fim de fiscalizar o exato cumprimento desta Convenção.

Parágrafo Primeiro: Fica garantido ao SINDBEL DO GRANDE ABC e ao SINDIBELEZA ABC, signatários deste
instrumento, o direito de acesso aos documentos originais, para a verificação do cumprimento desta Convenção.

Parágrafo Segundo: Constatada qualquer irregularidade, será lavrado um Termo de Fiscalização e Notificação
com a determinação de regularização no prazo fatal de 07 (sete) dias consecutivos, a contar da entrega do Termo.

Parágrafo Terceiro: Em igual prazo do parágrafo anterior, deverá o estabelecimento notificado comprovar a efetiva
regularização perante a Autoridade Notificante, bem como o pagamento de multa prevista nesta CCT a todos os
prejudicados, independente de qualquer outra sanção ou multa prevista na legislação e que vier a ser imposta pelos
órgãos competentes.

 

SUBSTITUTO PROCESSUAL: As controvérsias resultantes de interpretação, da aplicação ou da não observância
das normas desta CCT, bem como as divergências surgidas entre os convenentes por motivo de aplicação de suas
disposições, serão dirimidas pela Justiça do Trabalho, podendo o SINDBEL DO GRANDE ABC atuar como
substituto processual de seus representados. 

 

AUSÊNCIAS LEGAIS: Os empregados poderão se ausentar do serviço, sem prejuízo de seus salários e sem
necessidade de compensação, pelos seguintes prazos:

Parágrafo Primeiro: 2 (dois) dias corridos em virtude de falecimento de cônjuge, ascendente, descendente,
colateral ou pessoa que, comprovadamente, viva sob sua dependência econômica.

Parágrafo Segundo: 5 (cinco) dias úteis consecutivos em virtude de núpcias, iniciando a contagem no primeiro dia
útil após a realização da cerimônia nupcial.

Parágrafo Terceiro: Até 12 (doze) dias por ano para acompanhamento de filho menor de 7 anos de idade ao
médico ou, sem limite de idade, se o mesmo for inválido, o mesmo valendo para pais com idade igual ou superior a
60 (sessenta) anos, dependo da gravidade da patologia esse período se altera, desde que acionado o Sindicato
para negociações específicas.

Parágrafo Quarto: 5 (cinco) dias consecutivos, garantidos no mínimo três dias úteis, no decorrer da primeira
semana de vida da criança.

Parágrafo Quinto: 2 (dois) dias por ano para internação de pais, filhos ou cônjuge, em estabelecimento hospitalar.

Parágrafo Sexto: Em caso de internação hospitalar de filho menor, a empregada mãe terá direito a ausentar-se do
trabalho pelo período em que esse permanecer internado, o mesmo se dando no caso de pais com idade igual ou
superior a 60 anos de idade; através de negociação com o empregador, tendo o empregado a assistência sindical,
se necessário.

Parágrafo Sétimo: 2 (dois) dias por ano em virtude de doação de sangue.

 

RESCISÃO INDIRETA: No caso de descumprimento pelo empregador de qualquer cláusula prevista neste
instrumento, será facultado ao empregado prejudicado rescindir seu contrato de trabalho nos moldes do previsto no
artigo 483 da CLT

 

CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO: O contrato experimental terá duração máxima de 60 (sessenta) dias,
podendo ser fracionado em dois períodos iguais.  

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (CESTA BÁSICA VIRTUAL): As empresas fornecerão gratuitamente na primeira
semana de cada mês civil cartão magnético ou quantia em espécie em recibo em separado do holerite aos
empregados destinados à aquisição de produtos alimentícios e ou higiene com valor mensal de no mínimo R$
150,00 (cento e cinquenta reais), inclusive nas férias, endemia, pandemia, fenômenos reconhecidos pelas
autoridades públicas, e afastamentos previdenciários (acidente, doença e ou natalidade).
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Parágrafo Primeiro: O "vale compra” deverá ser aceito por pelo menos numa cadeia de supermercados que
disponha de, no mínimo, três lojas médias dentro dos municípios da base territorial dos sindicatos convenentes;

 

AUXÍLIO REFEIÇÃO: As empresas concederão aos seus empregados um auxílio refeição no valor mínimo de R$
11,50 (onze reais e cinquenta centavos), sem descontos, por dia de trabalho, por meio de documentos de
legitimação, como tíquetes, cartões ou outros meios eletrônicos de pagamentos, facultado, excepcionalmente, o
seu pagamento em dinheiro, ressalvadas as situações mais favoráveis.

Parágrafo Primeiro: O auxílio refeição será concedido, antecipada e mensalmente até o último dia útil do mês
anterior ao benefício, à razão de 22 (vinte e dois) dias fixos por mês, inclusive, até o 15º (décimo quinto) dia em
caso de afastamentos por doença ou acidente de trabalho. Nos casos de admissão e de retorno ao trabalho do
empregado, o auxílio será devido proporcionalmente aos dias trabalhados. Em qualquer situação não caberá
restituição das parcelas recebidas.

Parágrafo Segundo: O auxílio refeição, sob quaisquer formas previstas nesta cláusula, não terá natureza salarial,
nos termos da Lei nº 6.321/76, de seus decretos regulamentadores, da Portaria GM/MTE nº 03 de 01/03/2002,
assegurando a natureza indenizatória e a não integração a outras parcelas trabalhistas, independente do momento
de início de seu pagamento.

Parágrafo Terceiro – Estarão isentas do cumprimento desta cláusula as empresas inscritas no PAT, quais
forneçam refeição e ou mantenham local adequado nos termos da lei para que seus empregados possam trazer
alimentação própria.

     

INTERVALO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO: Nas jornadas superiores a 06 (seis) horas diárias, o intervalo para
refeição e descanso será de no mínimo 01 (uma) hora. Caso não seja concedido integralmente, será pago como
indenização apenas o período suprimido/faltante, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da
remuneração da hora normal de trabalho, respeitado o limite mínimo de 30 (trinta) minutos para refeição e
descanso.

 

MANUTENÇÃO DE VANTAGENS: Todos os direitos previstos em normas coletivas anteriores, quando não
conflitarem com as ora firmadas, serão mantidas e consideradas parte integrante do presente instrumento.

 

DIRIGENTES SINDICAIS: Os dirigentes sindicais, eleitos, independentemente dos cargos que não estejam
afastados de suas funções na empresa, poderão ausentar-se do serviço, sem prejuízo de remuneração até 12
(doze) dias por ano, desde que avisada a empresa por escrito, pelo sindicato com antecedência mínima de 5
(cinco) dias para participarem de reuniões, encontros, congressos, negociações coletivas, etc.

Parágrafo Primeiro: As empresas concederão licença remunerada aos seus empregados titulares de cargos de
direção na entidade suscitante durante a vigência de seus respectivos mandatos.

 

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS - PLR: As empresas que não ajustarem acordo de PLR com o
SINDBEL pagará a cada empregado detentor de contrato de trabalho por prazo indeterminado, uma indenização
correspondente a um salário mínimo federal no mês de outubro de 2021 e 2022, independente da data de
admissão.

Parágrafo Primeiro: Do ajustamento participam: um representante do empregador, um representante dos
empregados, eleitos entre eles (exceto aqueles que ocupam cargo de confiança na empresa) e o SINDBEL ABC na
qualidade de validador da vontade das partes;

Parágrafo Segundo: Para homologação não poderá ser valor inferior a R$ 250,00 (duzentos reais)l, com data
máxima para homologar na sede do SINDBEL ABC dia 20 de agosto dos respectivos anos de exercício.

Parágrafo Terceiro: Após esta data fatal para homologação, valerá apenas a indenização na data prevista no
Caput.
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Parágrafo ESPECIAL: Em razão da pandemia Coronavírus (COVID-19) todos os estabelecimentos que deixaram
de cumprir seus compromissos neste tópico, deverão buscar o sindicato patronal (SINDIBELEZA ABC) para o
encaminhamento de solução negociada junto ao SINDBEL.

 

RENEGOCIAÇÃO: Caso ocorram alterações significativas no cenário econômico que interfiram diretamente nas
regras estabelecidas na presente Convenção e/ou alteração na legislação salarial vigente, as partes se
comprometem a renegociar as condições que restabeleçam o equilíbrio das relações trabalhistas.

 

IGUALDADE SALARIAL: As empresas deverão assegurar a igualdade de tratamento salarial, independentemente
de discriminação em razão do sexo, raça, idade, nacionalidade, estado civil ou orientação sexual.

 

RECONHECIMENTO DOS DIREITOS PARA OS EMPREGADOS EM UNIÃO HOMOAFETIVA: Fica assegurada
aos empregados em união homoafetiva, a garantia de todos os direitos previstos no presente instrumento, de forma
a facilitar o resguardo dos interesses de seus companheiros (as) e  dependentes habilitados  perante a Previdência 
Social.

Parágrafo Primeiro: A relação homoafetiva estável dar-se-á a partir do reconhecimento pela Previdência Social,
consoante disciplinam o art. 52 parágrafo 4º da Instrução Normativa INSS/DC nº 20/07 de 11/10/2007, e a Instrução
Normativa INSS/DC nº 24 de 07/06/2000, e alterações posteriores.

Parágrafo Segundo: As empresas deverão assegurar a igualdade de tratamento salarial, independentemente de
discriminação em razão do sexo, raça, idade, nacionalidade, estado civil ou orientação sexual.

 

ESTABILIDADE E ASSISTÊNCIA À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR: A
empregada que estiver inclusa no cadastro de programas assistenciais do governo federal, estadual ou municipal,
em decorrência de situação de violência doméstica e familiar, será assegurado à manutenção do vínculo
trabalhista, quando necessário o afastamento do local de trabalho, na forma de interrupção do contrato, por até 06
(seis) meses e estabilidade no emprego por 01 (um) ano, a contar do seu retorno ao trabalho, sem prejuízo dos
demais direitos consagrados no art. 9º, parágrafo 2º, incisos I e II da Lei nº 11.340 de 07/08/2006.

 

CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL: Conforme julgamento do Supremo Tribunal Federal nº 189.960-3, os
Empregadores descontarão dos seus Empregados a importância equivalente a 2% (dois por cento) mensal de
todos os salários quais deverão ser repassados ao SINDBEL até o dia 10 (dez) do mês do referido desconto.

Parágrafo Primeiro: O não desconto e ou recolhimento nos prazos acarretará em desfavor do empregador a
cobrança de multa de 10% (dez por cento) do montante, além de mora de 1% (um por cento) e 20% (vinte por
cento) de honorários em caso de cobrança judicial, bem como das cominações penais de apropriação indébita;  

Parágrafo Segundo: A responsabilidade única e exclusiva do empregador implica em assumir todo o custeio in
totum da presente cláusula, ou seja, dos valores pretéritos não descontados, restando isentos os trabalhadores de
participação apenas nesta modalidade de pagamento;  

Parágrafo Terceiro: Dez dias após o recolhimento as empresas remeterão ao sindicato a cópia da guia de
recolhimento juntamente com a relação de empregados que deram motivação aos descontos;

Parágrafo Quarto: Fica garantido o direito de oposição através de notificação manuscrita, personalíssima
(individualizada) e assinada pelo trabalhador, protocolizadas pessoalmente na sede do SINDBEL DO GRANDE
ABC, no prazo preclusivo de trinta dias, após subscrição deste pacto coletivo;

Parágrafo Quinto: Inválidos pleitos de oposição sob a forma de: correio eletrônico, abaixo-assinado e ou lista
nominal de empregados, fora do prazo do parágrafo anterior, bem como os remetidos pelos Correios;

Parágrafo Sexto: Aos trabalhadores admitidos após o prazo de manifestação de oposição ao desconto da
contribuição assistencial, desde que alheio ao segmento, terá o prazo de trinta dias a partir do registro em CPTS
para protocolizar a referida notificação, sob pena de preclusão;
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Parágrafo Sétimo: Caso seja promulgada lei específica sobre o tema na vigência deste instrumento, a mesma terá
eficácia imediata. Se obrigatória, as manifestações protocolizadas continuam válidas até o novo Pacto Coletivo.

Parágrafo ESPECIAL: As empresas que deixaram de recolher contribuições de exercícios anteriores deverão
buscar o SINDIBELEZA ABC para intermediar possíveis negociações com o SINDBEL.

CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SINDICATO PATRONAL: As empresas recolherão diretamente ao
SINDIBELEZA ABC em duas parcelas iguais do valor no quadro abaixo, sendo a primeira em maio e a segunda em
novembro/2021, abrangidas por esta Convenção Coletiva de Trabalho, para fins de treinamento, requalificação
profissional, recolocação de pessoal e ações sócio/sindicais, o equivalente a:

Estabelecimentos e um Parceiro sem
empregados R$ 66,00

   
Estabelecimentos e Parceiros com 01 a 05
empregados R$ 120,00
   
Estabelecimentos e Parceiros com 06 a 14
empregados R$ 214,00
   
Estabelecimentos e Parceiros com 15 a 24
empregados R$ 332,00
   
Estabelecimentos e Parceiros com 25 ou mais
empregados R$ 438,00
   

Parágrafo Primeiro: Dez dias após o recolhimento as empresas remeterão ao sindicato a cópia da guia de
recolhimento, cujo vencimento dar-se-á todo dia 08 (oito) de cada mês acima citados, sob pena de multa diária no
valor de R$ 2,00 (dois reais).

Parágrafo Segundo: Consoante à convalidação das Convenções Coletivas de Trabalho descrita na primeira
cláusula deste instrumento coletivo, e considerando as conhecidas dificuldades administrativas/financeiras do
organismo econômico, as empresas inadimplentes desde 2017, terão oportunidade de saldarem seus débitos junto
ao SINDIBELEZA ABC, bastando remeterem propostas de pagamento conciliado, até 31 de outubro de 2021.

TRABALHO DECENTE: O SINDIBELEZA ABC envidará todos os seus esforços para que as empresas
representadas promovam o trabalho decente; proteção contra o desemprego, o desenvolvimento sustentável, o
respeito aos princípios e direitos fundamentais, como a liberdade sindical, a igualdade de oportunidades, a livre
negociação coletiva e a não discriminação no trabalho; práticas de proteção social; o diálogo social; a capacitação
profissional, a segurança e saúde dos empregados; sendo vedado o contrato de trabalho intermitente.

Parágrafo Primeiro:As empresas devem afastar dos locais de trabalho os empregados que fazem parte do grupo
de risco à COVID-19 (pessoas com idade igual ou superior a sessenta anos, portadores de cardiopatias, doenças
respiratórias crônicas, gestantes, diabéticos ou imunossuprimidos, dentre outros que sejam apontados pelo
Ministério da Saúde), evitando seu deslocamento pela cidade, tomando por base os exames médicos periódicos
realizados pela empresa e, mediante requerimento individual.

Parágrafo Segundo:É dever da empresa disponibilizar e permitir o uso de torneiras com água e sabão, mesmo em
sanitários comuns ao público, além de máscaras e luvas, quando for essa a orientação do Poder Público, orientar
os funcionários para que lavem as mãos com frequência, oferecer e orientar o uso do álcool gel, manter o ambiente
sempre limpo e arejado, controlar o acesso de clientes aos estabelecimentos de embelezamento e aplicar as
demais orientações das autoridades públicas e sanitárias.

 

BANCO HORAS: A implementação de “Banco de Horas” é vedada sem a confecção de instrumento específico
entre as empresas e o SINDBEL.

 

CLÁUSULA PENAL: Por descumprimento de qualquer das cláusulas previstas neste instrumento, se ausentes
penalidades específicas, os empregadores pagarão multa individualizadas. Cada lesão acarretará punição
equivalente a 10% (dez por cento) do salário mensal do empregado lesado, multa que reverterá em favor deste.
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DEBORA SIMAO DOS SANTOS 
PRESIDENTE 

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUTOS DE BELEZA E CABELEREIROS DE SENHORAS DO GRANDE ABC 

SAULO RODRIGO FIRMINO ANTUNES 
PRESIDENTE 

SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE EMBELEZAMENTO DE SANTO ANDRE E REGIAO
- SINDIBELEZA/ABC 

ANEXOS
ANEXO I - CCT 2021 2023

Anexo (PDF)

 

http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR010039_20212021_02_26T12_44_55.pdf
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