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ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 
MAIO/2016 A ABRIL/2017 

 
 
 
 
Pelo presente instrumento, de um lado o CONSELHO REGIONAL DE 
QUÍMICA – IV REGIÃO, doravante denominado simplesmente CONSELHO, 
com sede nesta Capital, na Rua Oscar Freire, 2.039 – Pinheiros, São Paulo/SP 
– 05409-011, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 
62.624.580/0001-45, neste ato representado por seu Presidente MANLIO 
DEODÓCIO DE AUGUSTINIS, CPF nº 005.301.908-34, e de outro lado, as 
seguintes entidades sindicais: 
 

1. – SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE 

FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL E ENTIDADES 

COLIGADAS NO ESTADO DE SÃO PAULO – SINSEXPRO, doravante 

denominado apenas SINDICATO, com sede nesta Capital, na Rua 

Florêncio de Abreu, 157 – 1º andar, conj. 105 – Centro, São Paulo/SP – 

01029-901, com Registro Sindical no Cadastro Nacional de Entidades 

Sindicais – CNES, sob o nº 24440.003039/90 (registro de alteração 

estatutária processo 46000.007238/2004-07) e no Cadastro Nacional de 

Pessoas Jurídicas sob o nº 60.047.206/0001-07, representante da 

categoria dos trabalhadores das autarquias de fiscalização do exercício 

profissional, com base territorial no Estado de São Paulo, neste ato 

representado por seu Secretario Geral CARLOS TADEU VILANOVA, 

CPF nº 021.314.348-80; 

2. – SINDICATO DOS QUÍMICOS, QUÍMICOS INDUSTRIAIS E 

ENGENHEIROS QUÍMICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – 

SINQUISP, doravante denominado apenas SINDICATO, com sede 

nesta Capital, na Rua Líbero Badaró, 152 – 14º andar - Centro, São 

Paulo/SP – 01008-000, com Registro Sindical no Cadastro Nacional de 

Entidades Sindicais – CNES sob o nº 86572-2 e no Cadastro Nacional 

de Pessoas Jurídicas sob o nº 62.870.795/0001-46, representante da 

categoria dos químicos, químicos industriais e engenheiros químicos, 

com base territorial no Estado de São Paulo, neste ato representado por 

seu Presidente, AELSON GUAITA CPF nº 156.371.728-03; 

 
têm entre si justo e contratado, nesta e na melhor forma de direito, o presente 
acordo coletivo de trabalho, com vigência a partir de 01 de maio de 2016 até 30 
de abril de 2017, na forma da legislação em vigor e nos termos das Cláusulas a 
seguir enumeradas: 
 
 

01 - GARANTIA DE DATA BASE 
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Será garantida a manutenção da data base em 01 de Maio. 
 
 

02 - REAJUSTE SALARIAL 

 
O CONSELHO concederá em 01/05/16, a título de reposição das perdas 
salariais ocorridas entre 01/Maio/15 a 30/Abril/16, o equivalente ao acumulado 
do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC daquele período, ou seja, 
9.83% (nove inteiros e oitenta e três centésimos). 
 
 

03 - COMPENSAÇÕES 

 
Serão compensados todos e quaisquer reajustes, antecipações, aumentos 
espontâneos ou compulsórios, ocorridos após Maio de 2015, exceto os 
decorrentes de promoção, equiparação salarial, transferência, implemento de 
idade, mérito, término de aprendizagem e aumento real. 
 
 

04 - JORNADA DE TRABALHO 

 
As jornadas de trabalho cumpridas pelos funcionários deste CONSELHO são 
as seguintes: 
6 horas/dia, 30 horas/semana e 150 horas/mês: funcionários do setor de TELE 
ATENDIMENTO. 
8 horas/dia, 40 horas/semana e 200 horas/mês: demais funcionários.  
 
 

05 - PISO SALARIAL 

 
O CONSELHO, a partir de 01/05/2016, reajustará o piso salarial da categoria 
considerando-o como o menor salário constante da Tabela de Salários, ou 
seja: 
- R$ 2.683,33 (dois mil, seiscentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos) 
por mês, para os empregados que cumprem jornada diária de 8 (oito) horas de 
trabalho, e 
- R$ 2.195,47 (dois mil, cento e noventa e cinco reais e quarenta e sete 
centavos) por mês para os empregados que cumprem jornada diária de 
trabalho diferenciada de 6 (seis) horas. 
O disposto nesta cláusula não se aplica aos profissionais abrangidos pelas 
disposições da Lei nº 4.950A/66 que dispõe sobre a remuneração de 
profissionais diplomados em Química, Engenharia Química ou equivalente - os 
quais exercem neste CONSELHO as atividades correlacionadas a função de 
Fiscal - terão o reajuste salarial na data base prevista neste Acordo Coletivo, 
ou seja, 1º de maio, na forma da legislação vigente. 
 
 

06 - SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO 
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A substituição temporária ocorrerá no caso de afastamento pelo prazo mínimo 
de 7 (sete) dias efetivamente trabalhados e consecutivos. Ao funcionário 
substituto, por deliberação expressa deste CONSELHO, será garantido um 
adicional de até 100% (cem por cento) de seu salário, desde que a soma do 
salário + adicional não ultrapasse o valor do salário do substituído. 
 
 

07 - PAGAMENTO DE SALÁRIOS 

 
O pagamento de saldos de salários serão efetuados até o último dia útil de 
cada mês, creditados em conta corrente bancária, ficando vetada à utilização 
de intervalos para refeição e descanso, para recebimento de salários em 
cheques e/ou conta bancária, garantindo-se ao funcionário tempo necessário a 
essa operação, durante a jornada de trabalho. 
 
 

08 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS 

 
Será concedido um adiantamento salarial até o dia 15 (quinze) de cada mês, 
em proporção nunca inferior a 50% (cinquenta por cento) do salário mensal. 
 
 

09 – FLEXIBILIZAÇÃO DA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO  

 
Fica estabelecida a flexibilização da jornada de trabalho nos seguintes limites: 

 120 minutos/dia = funcionários que cumprem jornada de trabalho de 8 
horas/dia. 

 30 minutos/dia = funcionários que cumprem jornada de trabalho de 6 
horas/dia. 

A flexibilização pode ser cumprida no início ou no final do expediente, ou ainda, 
alternativamente, conjugando as duas situações.  
O trabalho extraordinário, previsto com antecedencia, implicará no início do 
expediente – excepcionalmente no dia de sua realização – às 09:00 horas; 
colaborando dessa maneira para atenuar as horas extras. 
 

10 - TOLERÂNCIA SOBRE ATRASOS 

 
Ao funcionário será concedida tolerância mensal de 30 (trinta) minutos para 
cobertura de eventuais atrasos. 
 
 

11 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS 

 
a) A duração do trabalho extraordinário não poderá exceder 2 (duas) horas 
suplementares à duração normal do trabalho. 
b) As horas trabalhadas extraordinariamente, serão remuneradas com adicional 
de 100% (cem por cento) devendo, ainda, a média dessas horas serem 
consideradas para cálculo de férias, abono de férias, décimo terceiro salário e 
adicionais. 
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c) As horas trabalhadas extraordinariamente, em domingos e feriados serão 
remuneradas com adicional de 200% (duzentos por cento) devendo, ainda, a 
média dessas horas serem consideradas para cálculo de férias, abono de 
férias, décimo terceiro salário e adicionais. 
d) O CONSELHO concederá lanche aos que prestarem serviços em horário 
extraordinário, sem ônus para os mesmos e correspondente a metade do valor 
do vale refeição; exceto quando por motivo de viagem ocorrer o pagamento de 
diária ou auxílio representação.  
 
 

12 - TRABALHO NOTURNO 

 
O trabalho noturno será remunerado com um acréscimo de 30% (trinta por 
cento), a título de Adicional Noturno, entendendo-se como tal o trabalho 
realizado entre as 22:00 e 06:00 horas. 
 
 

13 – ABONO ESPECIAL 

 
Salvaguardada a disponibilidade financeira, em Maio de 2016 o CONSELHO 
concederá aos seus funcionários um Abono Especial. O percentual a ser 
utilizado será decidido a cada ano, tomando-se como base de cálculo o salário 
nominal + anuênio. Para este exercício será praticado o percentual de 99.%.       
Receberá o percentual total aquele que não tiver no último exercício de 2015 
nenhuma ausência ao trabalho “injustificada” (atraso, saída antecipada 
ou falta).  
Constatada a ausência será aplicado um fator de redução que conduzirá a um 
resultado proporcional, conforme tabela divulgada através da rede interna de 
informática. 
Aos admitidos em 2015 o cálculo será proporcional entre o mês de admissão e 
a data de 31/12/15. 
Essa concessão não integra a remuneração para todos os efeitos. 
 
 

14 - ANUÊNIO 

 
O CONSELHO concederá aos seus funcionários, a título de estímulo, adicional 
de salário a razão de 1% (um por cento) da remuneração a cada 12 meses 
trabalhados, sobre o salário do mês anterior. 
 
 

15 - SERVIÇOS EXTERNOS 

. 
Para os serviços externos, habituais ou não, fora do município, será o 
CONSELHO responsável pelo pagamento de diárias e despesas de 
deslocamento, passagem, ou reembolso de combustível, ou quilometragem 
(uso de veículo próprio do funcionário), depesas com alimentação, mais 
estacionamento e pedágio se houver, conforme disposição do Decreto nº 5.992 
de 19/12/06. 
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Essa concessão, não integra a remuneração para todos os efeitos.   
 
 

16 - FÉRIAS 

 
a) O início das férias a serem gozadas pelo funcionário não poderá coincidir 
com sábados, domingos e feriados ou dias já compensados. 
b) No ato da marcação de suas férias, será garantido ao funcionário o direito de 
optar pela conversão de 1/3 (um terço) das mesmas em abono pecuniário, bem 
como o adiantamento de 50% (cinquenta por cento) do décimo terceiro salário, 
inclusive no mês de janeiro. 
 
 

17 - PRÊMIO POR ASSIDUIDADE 

 
O CONSELHO concederá a título de prêmio de férias valor correspondente a 
20% (vinte por cento) do salário, ao funcionário que durante o período 
aquisitivo tiver até 3 (três) faltas, exceto as abonadas. 
 
 

18 - PROLONGAMENTO DE FERIADOS 

 
O CONSELHO planejará e divulgará, no mês de janeiro de cada ano, 
calendário relativo aos feriados, remetendo cópia ao SINDICATO. Nos casos 
em que houver compensação será no máximo de 30 (trinta) minutos diários. 
O Dia do Servidor Público é considerado no planejamento anual de 
compensação de horas para suprir ausência em finais de semana prolongado 
(pontes). 
 
 

19 - AUXÍLIO TRANSPORTE 

 
O CONSELHO concederá ao funcionário que utiliza ônibus fretado como 
transporte, na ida e volta ao trabalho a importância mensal de até R$ 264,46 
(duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), porém 
limitado ao valor efetivamente gasto, para auxiliar no custeio dessa despesa. 
Este valor será concedido alternativamente ao Vale Transporte, portanto sendo 
vedado o acumulo de pagamentos. 
Os reembolsos serão efetuados mediante apresentação mensal de documento 
que comprove o pagamento do transporte alternativo, chamado de ônibus 
fretado. 
Para ter direito ao benefício, o funcionário no primeiro mês deverá apresentar 
documento que comprove a situação regular do ônibus e da empresa 
contratada, juntamente com o comprovante de pagamento. E para os demais 
meses somente a apresentação do comprovante de pagamento. 
Não serão reembolsados os comprovantes de pagamento quitados fora do 
mês, ou seja, serão reembolsados apenas aqueles que forem entregues dentro 
do respectivo mês, conforme tabela abaixo: 
 

Mês de Período com- Mês de Período com- Mês de Período com- 
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referencia preendido referencia preendido referencia preendido 

JANEIRO 16/12 a 15/01 MAIO 16/04 a 15/05 SETEMBRO 16/08 a 15/09  

FEVEREIRO 16/01 a 15/02 JUNHO 16/05 a 15/06 OUTUBRO 16/09 a 15/10 

MARÇO 16/02 a 15/03 JULHO 16/06 a 15/07 NOVEMBRO 16/10 a 15/11 

ABRIL 16/03 a 15/04 AGOSTO 16/07 a 15/08 DEZEMBRO 16/11 a 15/12 

 
 

20 - UNIFORME 

 
O CONSELHO fornecerá uniforme gratuitamente aos funcionários, quando 
exigidos para prestação de serviços. Tal concessão ocorrerá após 90 (noventa) 
dias da admissão. 
 
 

21 - VALE REFEIÇÃO 

 
a) O CONSELHO fornecerá mensalmente (22 dias) o vale-refeição, no valor 
facial de:  
- Jornada de 8 horas = R$ 41,03 (quarenta e um reais e três centavos), 
totalizando R$ 902,66 por mês. 
- Jornada de 6 horas = R$ 31,93 (trinta e um reais e noventa e três centavos), 
totalizando R$ 702,46 por mês.  
Atendendo a qualquer tempo a legislação vigente, e levando em consideração 
a pesquisa de mercado na região. 
b) Esse benefício será mantido inclusive em caso de afastamento por motivo 
de férias, saúde e/ou licenças por um período máximo de 12 (doze) meses, 
cumulativamente, garantidas as condições mais favoráveis já praticadas. 
Essa concessão não integra a remuneração para todos os efeitos. 
 
 

22 - VALE ALIMENTAÇÃO 

 
a) O CONSELHO fornecerá aos seus funcionários o correspondente a uma 
cesta básica na modalidade VALE-ALIMENTAÇÃO no valor de R$ 401,32 
(quatrocentos e um reais e trinta e dois centavos).  
b) Excepcionalmente no mês de Dezembro este benefício será concedido em 
“dobro”, propiciando um incremento a mais nesse período festivo. 
c) Esse benefício será mantido inclusive em caso de afastamento por motivo de 
férias, saúde e/ou licenças por um período máximo de 12 (doze) meses, 
cumulativamente, garantidas as condições mais favoráveis já praticadas. 
Essa concessão não integra a remuneração para todos os efeitos. 
 
 

23- JORNADA DE ESTUDANTE 

 
O CONSELHO abonará a falta do funcionário estudante para prestação de 
exames escolares (provas finais) e vestibulares, condicionando à prévia 
comunicação e comprovação posterior. O presente abono corresponderá a 03 
(três) dias por semestre. 
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24 - AUXÍLIO À EDUCAÇÃO 

 
a) O CONSELHO concederá ao seu funcionário que seja aluno de curso de 
nível médio profissionalizante, superior ou de pós-graduação devidamente 
autorizado e reconhecido pelos órgãos oficiais do Sistema Nacional de 
Educação SINE, em estabelecimento de ensino particular, desde que o curso 
seja correlato com sua área de trabalho, o equivalente a até R$ 1.073,33 (um 
mil e setenta e três reais e trinta e três centavos) ao mês, limitado ao valor da 
mensalidade, mediante apresentação mensal do comprovante pago que 
evidencie o nome do estabelecimento contratado e nome do funcionário. 
b) Semestralmente, o funcionário estudante deverá comprovar junto a Gerencia 
de Recursos Humanos a sua assiduidade escolar, através de uma declaração 
do estabelecimento escolar, onde deverá constar a autorização e 
reconhecimento do curso. 
c) Perderá o benefício o funcionário que: 
 1) for reprovado; 
 2) ficar em dependência em 3 (três) ou mais matérias; 
 3) migrar de curso; 
 4) trancar a matrícula ou abandonar o curso; 
 5) não apresentar a declaração mencionada no item B. 
d) O benefício será concedido somente para o funcionário que receba até 6 
(seis) pisos salariais mensais. 
e) O CONSELHO concederá 3 (três) vagas para cursos de pós-graduação lato-
sensu. O processo de concessão das vagas contará com prazo de inscrição, 
análise do curso intencionado e sorteio das vagas caso o número de 
interessados seja maior que as vagas estabelecidas. Aplica-se ao benefício 
todas as demais regras da cláusula.  
  

 Não serão reembolsadas as despesas relativas a materiais escolares, 
uniformes, transportes, taxas de qualquer natureza, juros, correção 
monetária e multas por atraso no pagamento das mensalidades. 

 Não serão reembolsados os comprovantes pagos fora do mês, ou seja, 
serão reembolsados apenas os recibos que forem entregues dentro do 
respectivo mês. 

 
 

Mês de 

referencia 

Período com- 

preendido 

Mês de 

referencia 

Período com- 

preendido 

Mês de 

referencia 

Período com- 

preendido 

JANEIRO 16/12 a 15/01 MAIO 16/04 a 15/05 SETEMBRO 16/08 a 15/09  

FEVEREIRO 16/01 a 15/02 JUNHO 16/05 a 15/06 OUTUBRO 16/09 a 15/10 

MARÇO 16/02 a 15/03 JULHO 16/06 a 15/07 NOVEMBRO 16/10 a 15/11 

ABRIL 16/03 a 15/04 AGOSTO 16/07 a 15/08 DEZEMBRO 16/11 a 15/12 

 
 
Este valor não será integrado a remuneração para efeito de férias, 13º salário, 
FGTS, etc. 
Essa concessão não integra a remuneração para todos os efeitos.  
 
 

25 – AUXÍLIO À EDUCACÃO INFANTIL 
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(Portaria nº 3.296/86 do MTb) 
O CONSELHO concederá este benefício de natureza indenizatória aos seus 
funcionários cujos filhos –  com idade até 15 anos e 11 meses (191 meses)  – 
matriculados em escola de educação infantil e/ou assemelhados, devidamente 
autorizada para funcionamento pelos órgãos oficiais do Sistema Nacional de 
Educação SINE. 
O benefício consiste no reembolso de importância paga pelo funcionário como 
remuneração a serviços educacionais prestados por estabelecimento de sua 
livre escolha, cujo custo seja de até o limite de R$ 805,00 (oitocentos e cinco 
reais), mensal por dependente, porém, limitado ao efetivamente gasto, 
mediante apresentação mensal do comprovante pago que evidencie o nome do 
estabelecimento contratado, bem como o respectivo número de inscrição junto 
ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ. 
Aos filhos de até 3 anos de idade, admite-se este pagamento a profissional 
autônoma (babá), desde que comprovada a sua contratação em registro 
lavrado na CTPS. O reembolso do valor acima, será concedido mediante a 
apresentação mensal do recibo de pagamento e cópia da guia de recolhimento 
do SIMPLES. 
 
Não serão reembolsadas as despesas relativas a materiais escolares, 
uniformes, transportes, taxas de qualquer natureza, juros, correção monetária e 
multas por atraso no pagamento das mensalidades. 
  

 Não serão reembolsados os comprovantes pagos fora do mês, ou seja, 
serão reembolsados apenas os recibos que forem entregues dentro do 
respectivo mês. 

  
Mês de 

referencia 
Período com- 
preendido 

Mês de 

referencia 
Período com- 
preendido 

Mês de 

referencia 
Período com- 
preendido 

JANEIRO 16/12 a 15/01 MAIO 16/04 a 15/05 SETEMBRO 16/08 a 15/09  
FEVEREIRO 16/01 a 15/02 JUNHO 16/05 a 15/06 OUTUBRO 16/09 a 15/10 
MARÇO 16/02 a 15/03 JULHO 16/06 a 15/07 NOVEMBRO 16/10 a 15/11 
ABRIL 16/03 a 15/04 AGOSTO 16/07 a 15/08 DEZEMBRO 16/11 a 15/12 

 
Esse valor não será integrado a remuneração para efeito de férias, 13º salário, 
FGTS, etc. 
Essa concessão não integra a remuneração para todos os efeitos. 
 
 

26 – AUXÍLIO A FILHO EXCEPCIONAL 

 
O CONSELHO pagará a seus funcionários que tenham filhos portadores de 
necessidades especiais, um auxílio mensal equivalente a R$ 536,66 
(quinhentos e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos), por filho nesta 
condição, desde que comprovada através de atestado médico expedido por 
entidades especializadas no assunto. 
Essa concessão não integra a remuneração para todos os efeitos. 
 
 

27 - ACOMPANHAMENTO ESCOLAR 
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O CONSELHO abonará as ausências de mães ou pais que se ausentarem 
para participar em reuniões de acompanhamento escolar de seus filhos, desde 
que comprovados oficialmente. 
 
 

28 - LICENÇA PATERNIDADE 

 
Em conformidade ao artigo 38º da Lei nº 13.257 de 08/03/2016, a licença 
paternidade será de 20 dias corridos. A contagem da licença paternidade deve 
iniciar-se a partir do nascimento da criança e não deverá coincidir com o 
período de gozo das férias. 
Essa concessão não integra a remuneração para todos os efeitos.  
 
 

29 - DIA DO ANIVERSARIANTE 

Em homenagem a passagem do aniversário, o(a) funcionário(a) terá o abono 
de 1 (um) expediente integral. A concessão será válida para qualquer dia do 
mês, desde que previamente tratada com a chefia imediata, priorizada a data 
do aniversário. 
Benefício excluso nas seguintes situações: afastamento médico, aviso prévio e 
período de experiência.   
 
 

30 - AUXÍLIO FUNERAL 

 
Em caso de falecimento do funcionário ou cônjuge ou de seus ascendentes ou 
descendentes diretos que estejam sob sua dependência econômica, o 
CONSELHO concederá ao funcionário ou a ente de sua família, a importância 
equivalente a R$ 5.366,67 (cinco mil, trezentos e sessenta e seis reais e 
sessenta e sete centavos). 
Essa concessão não integra a remuneração para todos os efeitos.  
 
 

31 - LICENÇA LUTO 

 
Sem prejuízo da remuneração, poderá o funcionário ausentar-se do trabalho 
por 3 (três) dias úteis, imediatos a consecutivos, em razão de falecimento de: 
conjuge, união estável, companheiro(a), pais, madastra, padastro, avós, 
sogro(a), filhos, enteados, irmãos, e pessoas sob sua guarda ou tutela. 
 
 

32 - LICENÇA CASAMENTO/UNIÃO ESTÁVEL 

 
O CONSELHO concederá licença casamento/união estável de 5 (cinco) dias 
úteis, contados a partir da data do evento. 
Essa concessão não integra a remuneração para todos os efeitos.  
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33 - EMPRÉSTIMO EMERGENCIAL 

 
O CONSELHO providenciará junto ao estabelecimento bancário da conta 
corrente salário, uma linha de empréstimo pessoal pré aprovado. 
 
 

34 – SAÚDE E SEGURIDADE NO TRABALHO 

 
34.1 – INTERVALO PARA PREVENÇÃO DE FADIGA 
 
O CONSELHO concederá aos seus funcionários, pela manhã e à tarde, 
intervalo de 15 (quinze) minutos, sem compensação, fornecendo ainda 
gratuitamente, em local adequado, café e chá. 
 
34.2 – VIDA SAUDÁVEL 
 
O CONSELHO fornecerá produto clínico de proteção à pele para aqueles 
funcionários que exercem suas atividades em exposição contínua a radiação 
solar, desde que devidamente prescrita por médico dermatologista. 
 
34.3 – EXAME MÉDICO 
 
No ato da admissão, bem como a cada 12 (doze) meses será efetuado exame 
médico gratuito, para aferição do estado de saúde dos funcionários, conforme 
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO vigente – NR-
7 da Portaria 3.214. 
 
34.4 – INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE 
 
Comprovada a sua existência, o CONSELHO pagará o adicional insalubre de 
acordo com a avaliação proferida através de laudo técnico. 
Em idêntico critério remunerará a existência do agente periculoso em 30% do 
salário nominal. 
 
34.5 – ASSISTÊNCIA À SAÚDE E SEGURIDADE SOCIAL 
 
a) O CONSELHO fornecerá assistência médico-hospitalar a seus funcionários, 
cônjuges e filhos, sendo que o funcionário participará dos custos da seguinte 
forma: 

 Consultas – 25% limitado no valor máximo R$ 15,00 (quinze reais); 

 Exames – 15% do valor faturado pelo plano de saúde, limitado no valor 
máximo de R$ 50,00; 

 Pronto Socorro – 15% do valor faturado pelo plano de saúde, exceto em 
caso de internação hospitalar. 

Nas situações de maior comprometimento da saúde, ficará a critério da 
Diretoria do CONSELHO a eventual isenção do empregado no rateio dos 
custos. . 
b) Em caso de falecimento do(a) funcionário(a), havendo interesse, será 
mantida a cobertura da assistência médico-hospitalar aos dependentes legais, 
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sem carências, mantido o mesmo padrão de atendimento por 12 (doze) meses 
após o óbito. Nesta circunstância o custeio da manutenção do plano médico 
“corporativo” será do CONSELHO, sendo este por sua vez reembolsado 
mensalmente pela família do(a) falecido(a); a falta deste reembolso 
determinará o seu cancelamento. 
Persistindo o interesse, a referida cobertura poderá prosperar após o 12º mês, 
passando o plano médico a ser “individual/familiar” (administrado pela 
empresa prestadora de serviço médico diretamente com a família interessada).  
c) Em havendo mudança do prestador de serviço médico, se objetivará – na 
medida do possível – manter o padrão de atendimento existente. 
d) O CONSELHO garantirá aos funcionários afastados por licença médica e 
que estejam percebendo auxílio-doença ou auxílio acidente, por um período 
máximo de 12 (doze) meses, cumulativamente, a complementação do valor do 
pagamento, garantindo assim a remuneração integral, como se estivesse no 
efetivo exercício de suas funções. 
e) O Conselho/Ordem garantirá que o plano de assistência médica contratado 
cubra os casos de acidente do trabalho e doenças relacionadas ao trabalho, 
enquanto perdurar a vigência do contrato mantido com o prestador daquele 
serviço. 
 
34.6 – ATESTADOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE 
 
a) Serão aceitos em qualquer hipótese, os atestados fornecidos por 
profissionais de saúde de Órgãos Públicos Federais, Estaduais e Municipais ou 
particulares, inclusive os que comprovem acompanhamento familiar; para esta 
circunstância é válido somente o período em que perdurar a internação 
hospitalar.  
b) O CONSELHO cumpre com a Licença Maternidade de 180 (cento e oitenta) 
dias, nos termos da Lei nº 11.770 de 09/09/2008.  
c) As gestantes deverão apresentar os atestados médicos e comprovantes de 
exames (pré-natal) para ter o dia todo abonado. 
 
34.7 – ENFERMARIA 
 
O CONSELHO mantém suprimentos para primeiros socorros, constituído de 
analgésicos, antiácidos, medicamentos para curativos emergenciais e 
absorventes higiênicos para mulheres. 
 
34.8 – COMBATE AO ASSÉDIO MORAL 
 
O CONSELHO acompanha de perto esse assunto, bem como reprova atitudes 
que possam provocar tal comportamento. 
 
 

35 - ESTABILIDADE PRÉ- APOSENTADORIA 

 
É vetada a dispensa, salvo se cometer falta grave, de funcionários que estejam 
a pelo menos 2 (dois) anos de adquirir direito a aposentadoria. 
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36 - ABONO POR APOSENTADORIA 

 
O funcionário aposentado que permanecer com vinculação de trabalho ativa e 
admitido há pelo menos 5 (cinco) anos, fará jus ao recebimento antecipado da 
multa de 40% (quarenta por cento) sobre o saldo atualizado da conta do FGTS. 
Este pagamento de “cunho indenizatório” será compensado futuramente, por 
ocasião da rescisão do contrato de trabalho.  
 
 

37 - GARANTIA CONTRA DISPENSA IMOTIVADA 

 
Esta circunstância é balizada através do Termo de Ajustamento de Conduta – 
TAC assinado com o Ministério Público do Trabalho na data de 26/10/2005.  
 
 

38 - PUBLICIDADE DE CONTAS E LICITAÇÕES 

 
Demonstrativos contábeis e editais de licitação são compulsoriamente levados 
ao conhecimento público através de publicações efetuadas em jornais, bem 
como inserções no “site” deste CONSELHO.  
 
 

39 - IMPLANTAÇÃO DE PCS 

 
O CONSELHO já possui Plano de Cargos e Salários – PCS, instaurado em 
Novembro/2006. 
Isto posto, de acordo com o Normativo do PCS em vigor, este CONSELHO 
ratifica a prática dos seguintes critérios:  

 Serão candidatos à correção salarial por mérito aqueles que pontuarem 
no 4º quartil. 

 Será definido o ponto de corte acima do 3º quartil – se for o caso –  por 
unidade organizacional contemplada no Organograma do CRQ-IV 
Região em função do número de promoções por merecimento a ser 
concedido, devendo ser utilizado, preferencialmente, o valor percentual 
do número de funcionários para o cálculo do total de promoções por 
unidade organizacional, com arredondamento de frações  (< 0,5 para 
baixo e > 0,5 para cima), com no mínimo um funcionário contemplado 
por unidade organizacional.. 

 Fica determinado que o(s) empregado(s) ocupante(s) de cargo do PCS 
– independentemente de sua pontuação – não poderá(ão) receber 
promoção horizontal por merecimento dois anos consecutivos.  

 A promoção horizontal por antiguidade deverá ocorrer pelo menos a 
cada 4 (quatro) anos, desde que não tenha ocorrido a promoção por 
mérito nos ultimos 3 (tres) anos anteriores. 
 
Exemplificando: 
 

Contagem 
de tempo 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 

Situaçãoi 1 MÉRITO XXX MÉRITO XXX MÉRITO XXX MÉRITO XXX 

Situação 2 N.Pontuou N.Pontuou N.Pontuou ANTIGUIDADE N.Pontuou N.Pontuou N.Pontuou ANTIGUIDADE 
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Situação 3 MÉRITO N.Pontuou N.Pontuou N.Pontuou ANTIGUIDADE MÉRITO XXX MÉRITO 

 
Acusamos o recebimento na data de 11 de abril p.p. do ofício nº 133/2016-
Sinsexpro, contendo sugestões. Ato contínuo as encaminharemos para análise 
da Consultoria Autora do Normativo e nos manifestaremos em até 120 dias. 
Em conformidade ao que se acha inserido na cláusula 45ª deste documento, 
seguiremos abertos – mesmo após assinatura deste ACT - para receber 
sugestões que possam vir a contribuir para melhoria do PCS. 
 
 

40 - REPRESENTAÇÃO SINDICAL NO LOCAL DE TRABALHO 

 
O CONSELHO reconhecerá a estabilidade provisória do dirigente sindical com 
base no que preceitua o Artigo 543 da CLT. Ficando preservado o constante da 
cláusula 41ª deste documento. 
 
 

41 - ENTRADA DE DIRETORES SINDICAIS NO RECINTO DE TRABALHO 

 
Será permitido o acesso de representante sindical nos recintos de trabalho 
mediante prévia autorização da Diretoria deste CONSELHO, solicitado no 
prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para fins exclusivos de 
distribuição de boletins, convocações e realização de sindicalizações, desde 
que tais atos não impliquem em tumulto no ambiente de trabalho, quando 
então, o acesso será negado. 
 
 

42 - LICENÇA A DIRIGENTE SINDICAL 

 
A prerrogativa abaixo – independentemente do número de dirigentes sindicais  
havidos neste CONSELHO -  se aplica única e exclusivamente a uma única 
pessoa a ser identificada através de documento a parte. 

 

 Ao funcionário dirigente sindical que necessitar afastar-se de suas 
funções no trabalho, para prestação de serviços ao SINDICATO, será 
garantida por este CONSELHO todos os direitos de ordem trabalhista 
derivados da relação contratual, tais como: salários, férias, 13º salário e 
demais direitos previstos em Lei e neste ACT. 

 O preceituado na presente cláusula é invalidado para aqueles que 
exerçam cargos de confiança conforme Artigo nº 499 da CLT. 

 
 
 

43 - MENSALIDADE SINDICAL 

 
As mensalidades associativas sindicais, devidas pelos funcionários ao 
SINSEXPRO, deverão ser descontadas pelo Conselho/Ordem em folha de 
pagamento e repassadas ao SINSEXPRO mediante depósito em conta 
corrente que este indicar ou contra recibo em sua tesouraria, até o 5º (quinto) 
dia após a efetivação do desconto. O repasse deverá ser acompanhado do 
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fornecimento de relação nominal de todos os funcionários e dos valores 
individualmente descontados, observado o artigo 545 da C.L.T. – Consolidação 
das Leis do Trabalho. 
Parágrafo único – É vedado ao Conselho/Ordem interromper o desconto 
referido neste Item sem a expressa comunicação do SINSEXPRO, 
acompanhada da autorização do funcionário sindicalizado, em conformidade 
com o procedimento adotado por ocasião da filiação. 
 
 

44 – DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS  

 
O CONSELHO colocará à disposição do SINDICATO um Quadro de Avisos, 
para num prazo de 48 (quarenta e oito) horas, afixar comunicados, informações 
e convocações, previamente autorizadas pela Diretoria deste CONSELHO. 
 
 

45- CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 

 
a) O Conselho/Ordem praticará desconto negocial quando do primeiro 
pagamento dos salários já reajustados, em favor do SINSEXPRO. 
b) O desconto compreenderá o índice equivalente ao total de aumento salarial 
concedido nos itens 02 e 05 do presente instrumento, sendo limitado ao 
constante no Precedente Normativo nº 21 do TRT-SP (5%) ou ao valor de R$ 
200,00 (duzentos reais), o que for menor, e poderá ser descontado em número 
de parcelas definido pelos trabalhadores em assembleia local. 
c) O trabalhador terá 10 (dez) dias consecutivos, após o protocolo do Acordo 
Coletivo de Trabalho assinado pelo Conselho/Ordem no Sinsexpro, para 
manifestar eventual oposição ao desconto, da seguinte forma: 
c.1) Os trabalhadores lotados na capital deverão comparecer à sede do 
Sinsexpro para preencher formulário de oposição nos seguintes dias: segunda, 
terça, quarta e sexta-feira das 09:00 as 18:00 horas e às quintas-feiras das 
10:00 as 19:00 horas. 
c.2) Os trabalhadores lotados na Grande São Paulo, Interior e Litoral, poderão 
retirar o formulário de oposição através do site do Sinsexpro na Internet ou 
solicitar seu envio por e-mail ou fax. Depois de preenchido o formulário, o 
trabalhador deverá reconhecer firma da assinatura e encaminhar pelo correio à 
sede do Sinsexpro, como carta registrada. Só serão aceitas as oposições que 
forem postadas até o último dia do prazo. 
d) O Conselho/Ordem se compromete a comunicar aos trabalhadores a data de 
protocolo do Acordo Coletivo de Trabalho no Sinsexpro. 
e) O Sinsexpro se compromete a enviar para o Conselho/Ordem a relação dos 
trabalhadores que manifestaram regularmente a oposição ao desconto da 
contribuição negocial. 
 
 

46 - MESA DE NEGOCIAÇÃO PERMANENTE 

 
O CONSELHO se coloca a disposição para discutir a qualquer tempo assuntos 
que digam respeito as relações de trabalho. 
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47 - DA VIGÊNCIA DO ACORDO COLETIVO 

 
O período de vigência do presente acordo é de 12 meses a partir de 
01/05/2016 até 30/04/2017.  
 
 

48 - ABRANGÊNCIA 

 
Aplica-se o presente acordo na sua integralidade, a todos os funcionários do 
CONSELHO que pertencem às categorias abrangidas pelos SINDICATOS, 
inclusive aos admitidos após a data base. 
 
 

49- CASOS OMISSOS 

 
Fica o presente acordo sujeito, a qualquer tempo, as possíveis orientações 
emanadas pelo Conselho Federal de Química e/ou Tribunal de Contas da 
União às Entidades de Fiscalização do Exercício Profissional. Caso em que as 
cláusulas atingidas serão rediscutidas. 
Os assuntos não previstos em Lei e no presente Acordo Coletivo deverão ser 
acordados entre o CONSELHO e o SINDICATO. 
 
 

50 - CLÁUSULA PENAL 

 
Fica estabelecida a multa de 5% (cinco por cento) do salário normativo, por 
funcionário, cumulativamente, em caso de descumprimento de quaisquer 
cláusulas contidas neste Acordo, revertendo o seu benefício em favor da parte 
prejudicada pela cláusula não cumprida.  
 
Parágrafo Único: 
 
Esta multa não se aplica à cláusula que trata da Contribuição Negocial, que no 
caso de ação por descumprimento, os valores devidos serão descontados dos 
funcionários. 
 
 

51 - AÇÃO DE CUMPRIMENTO E COMPETÊNCIA 

 
O CONSELHO reconhece o direito Constitucional do SINSEXPRO e do 
SINQUISP de intermediar interesses da categoria. 
 
 

52 – DEPÓSITO E REGISTRO 

 
O presente Acordo Coletivo de Trabalho tem validade a partir da data de sua 
assinatura e, para que produza os devidos efeitos de registro e depósito, será 
encaminhado pelos sindicatos ao Ministério do Trabalho e Emprego o 
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respectivo expediente a fim de dar cumprimento ao que se acha determinado 
através da Instrução Normativa nº 16/13 do Secretario de Relações do 
Trabalho. 
 
 
 
 
                                      São Paulo, 19 de Maio de 2016.                                           
 
 
 
 
 
 
CRQ - IV REGIÃO                                          
Manlio de Augustinis  
Presidente 
CPF nº 005.301.908-34 

SINSEXPRO 
Carlos Tadeu Vilanova 
Coordenador da Secretaria Geral 
CPF nº 021.314.348-80 
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Aelson Guaita 
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