
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 
Vigência a partir de 01/03/2015com término em 28/02/2016 

 
 
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO que entre si fazem, de um lado, a 

Federação da Indústria do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN) CNPJ 
42.422.212/0001-07, Representada neste ato por seu Secretário Geral, Sr. Armando 
Brasil Salgado, com domicílio profissional na Avenida Graça Aranha, 01, centro, Rio de 
Janeiro, representando a categoria inorganizada, Sindicato da Indústria do Vestuário 
do Sul do Estado do Rio de Janeiro (SINDVEST SUL) CNPJ............ com domicílio 
profissional na Rua Comendador Araújo Leite, 320, centro, Valença/RJ,  representada 
neste ato por sua presidente, Sra. Solange Maria Fagundes de Souza Carvalho, 
representado as empresas estabelecidas nos municípios de Barra Mansa, Barra do 
Piraí, Vassouras, Valença, Volta Redonda, Eng. Paulo de Frontin, Itatiaia, Mendes, 
Miguel Pereira, Piraí, Quatis, Resende, Porto Real, Rio das Flores, Rio Claro e de outro 
lado, Federação dos Trabalhadores nas Indústrias do Vestuário do Estado do Rio 
de Janeiro (FETIVERJ) CNPJ 34.058.644/000152, com domicílio profissional, na 
Avenida Venezuela, 27, Sala 302, centro, Rio de Janeiro, representada nesta ato por 
sua Presidente, Sra. Luzia Falcão e Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do 
Vestuário das Regiões do Centro Sul e do Sul Fluminense do Estado do Rio de 
Janeiro (SINTIVEST), com domicílio profissional, na Praça da Autonomia, 40, Grupos 
204/5 e 701/702, centro, Três Rios/RJ, representado neste ato por seu presidente, Sr. 
Ailton José de Souza, mediante as seguintes cláusulas e condições:  

 
 
CLÁUSULA 1ª - Reajuste Salarial 
 
As empresas representadas pela FIRJAN - FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO E SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DO VESTUÁRIO DO SUL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 
concederão a todos os seus empregados, integrantes da categoria profissional, um reajuste salarial de acordo 
com o que segue descrito na clausula 2ª. 
 
Parágrafo 1º - Não serão considerados para efeito desta cláusula os aprendizes, cujo reajuste salarial é regido 
na forma disposta no decreto nº 5598/05. 
 
Parágrafo 2º - Não serão praticados nas áreas de abrangência regional, desta Federação patronal, pisos 
menores do que os estabelecidos nesta convenção coletiva. 
 
CLÁUSULA 2ª – Piso Salarial 
Os pisos salariais da categoria profissional devem seguir a seguinte tabela de classificação abaixo: 

 
Demais colaboradores não qualificados devidamente classificados pelos seus respectivos CBO da categoria 
profissional a que pertençam.  R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais) 
 
Parágrafo 1o - Para a atividade laboral de Auxiliar de Costura fica previsto que após período do contrato de 
experiência fixado no art. 445, parágrafo único da CLT o funcionário não poderá permanecer na mesmo função 
por período superior a 12 meses de atividade laboral, não se computando o período de afastamento do trabalho 
por motivo de Auxilio Doença, Auxilio Maternidade e/ou Licença sem Vencimentos. 
 

FUNÇÃO C. B. O. SALÁRIO 
Costureir (os) (as) 7632-10 R$    970,00 
Auxiliar de Costura 7632-10 R$    894,00 
Cortador (eira) 7630-10 R$ 1.024,00 
Auxiliar de Produção 7631-05 R$    834,00 
Pilotista 7630-10 R$ 1.060,00 
Arrematadeira C.B.O R$    788,00 



Parágrafo 2o - A partir de 1º de março de 2015 as funções não previstas na tabela acima, respeitados os salários 
atuais, e que recebam até R$ 1.077,52(Um mil, setenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), terão seus 
salários reajustados pelo INPC da data base. 
 
Parágrafo 3o - A partir de 1º de março de 2015 as funções não previstas na tabela acima, respeitados os salários 
atuais, e que recebam acima de R$ 1.077,52(Um mil, setenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), serão 
objeto de livre negociação. 
 
CLAUSULA 3ª – Aplicação do Piso 
Para a aplicação da clausula segunda, prevalecerá à anotação na Carteira Profissional, inscrita por qualquer 
empregador integrante da categoria Econômica, cujos empregados sejam representados pela Federação 
Profissional, na região e que devidamente comprovado em avaliação pratica a ser aplicada de forma clara, 
objetiva e conclusiva. 
 
CLAUSULA 4ª – Cesta Básica 
A partir de 1º de março de 2015, será concedida pelas empresas conforme as condições abaixo estabelecidas, 
uma cesta básica com a seguinte composição: 
 
1Kg Pó de Café 200Gr Pote Tempero 1Kg Fubá 
2Kg Açúcar 2KG Feijão 5Kg Arroz 
1Kg Macarrão Espaguete 1LT Óleo de Soja 1Kg Sal 
340Gr Molho de Tomate 1Kg Farinha de Trigo 200Gr Crean Cracker 
130Gr Biscoito Recheado 50 Gr Tubo Creme Dental   
 
Parágrafo 1o - O funcionário perderá o direito a este benefício nas seguintes condições: 
 
- Com atraso superior a 30 minutos no mês. 
- Faltas não justificadas. (Não abonadas) 
- Faltas justificadas com atestados médicos, que excedam 5 (cinco) dias, dentro do mês, contínuos ou alternados; 
 
Parágrafo 2º - Para as empresas que oferecem serviços médicos conveniados ou que possuam departamento 
médico próprio e/ou terceirizados, somente aceitarão os atestados emitidos ou validados pelos respectivos 
serviços; 
 
Parágrafo 3º - Caso a empresa opte por fornecer o almoço a seus funcionários, esta ficará isenta da 
obrigatoriedade de fornecimento da referida cesta básica. 
 
Parágrafo 4º - Excepcionalmente, nos dias de pagamento e no dia de recebimento de PIS, as empresas que 
não possuam sistema de pagamento em conta corrente ou nas que o pagamento for realizado na própria 
empresa, será tolerado, uma única vez no mês, nos referidos dias um atraso de até 30 minutos, que não serão 
considerados no disposto no item 1 do parágrafo 1º, da presente cláusula, que trata da matéria. 
 
Parágrafo 5º - Fica facultado as empresas se assim desejarem, a substituição da cesta básica por cartão, ticket 
refeição ou similares e equivalentes, onde neste caso ficará estipulado o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) fixos 
mensais em substituição a referida cesta. 
 
Parágrafo 6º - Caso a empresa opte pela substituição que trata o §5º, não se aplicarão os §1º, §2º, §3º, §4º 
desta clausula. 
 
Parágrafo 7º - Por liberalidade das empresas os empregados do sexo feminino poderão se ausentar do serviço, 
sem prejuízo de seus salários e sem necessidade de compensação, 1(uma) vez por mês para acompanhamento 
de filho menor de 12(doze) anos de idade ao médico, desde que previamente comunicado a empresa, exceto os 
casos de emergência e devidamente comprovado. 
 
Parágrafo 8º - A concessão do benefício não se configura salário “in – natura”, não incorporando, portanto, em 
nenhuma hipótese, ao salário do empregado. 
 
Parágrafo 9º - A partir de 1º de março de 2015, as empresas ficam isentas do fornecimento ou pagamento da 
cesta básica aos funcionários no mês da concessão de férias, exceto férias coletivas. 
 
CLAUSULA 5ª – Exame Preventivo Ginecológico 



A partir de 1º de março de 2015, as empresas se comprometem a viabilizar a dispensa de suas funcionárias no 
horário previamente acordado para que a mesma compareça a uma unidade SUS ou outra instituição de saúde, 
a fim de efetuar o exame preventivo ginecológico, devendo a mesma retornar ao trabalho após o termino do 
exame devidamente documentada de sua presença na unidade de saúde. 
 
CLAUSLA 6ª – Exame Preventivo da Próstata 
A partir de 1º de março de 2015, as empresas se comprometem a viabilizar a dispensa de seus funcionários com 
idade mínima de 40 anos no horário previamente acordado para que o mesmo compareça a uma unidade SUS 
ou outra instituição de saúde, a fim de efetuar o exame preventivo da próstata, devendo o mesmo retornar ao 
trabalho após o termino do exame devidamente documentado de sua presença na unidade de saúde. 
 
Parágrafo Único - Para as empresas que possuem departamento médico ou optarem por realizar o exame em 
suas instalações próprias e/ou terceirizadas, deverá providenciar estrutura adequada para a realização do 
mesmo, ficando isenta da dispensa de seus funcionários para realização do exame estabelecidos nas cláusulas 
5º e 6º em local externo. 
 
CLAUSULA 7ª – Horas Extras 
As horas extraordinárias serão pagas com acréscimo de 50%(cinquenta pôr cento) sobre o valor normal, quando 
prestadas de segunda e sexta e, com percentual de 100% (cem pôr cento), quando prestadas aos Sábados, 
Domingos e Feriados. 
 
Parágrafo Único - As horas extraordinárias serão registradas no Cartão/Livro de Ponto normal, não sendo 
permitido o uso de cartão suplementar ou de anotações em separado.   
 
CLAUSULA 8ª - Antecipações 
As empresas poderão descontar de seus empregados todos aos aumentos ou abonos concedidos 
espontaneamente ou compulsoriamente a título de antecipação salarial entre 01/03/2014 a 30/07/2014. 
 
CLÁUSULA 9ª – Primeiros Socorros 
As empresas deverão manter caixas de medicamentos de primeiros socorros em suas dependências, para uso 
de seus empregados em caso de emergência sem qualquer ônus para os mesmos. 
 
CLAUSULA 10ª – Vale Transporte 
O vale transporte será concedido aos empregados, de acordo com a lei nº. 7.619\87 e seu regulamento, da 
seguinte forma: 
 

a) Parte custeada pelo beneficiário 4% 
b) Parte custeada pelo empregador 96%  

 
Parágrafo Único: O empregador que fornece ao beneficiário transporte próprio ou fretado que não cubra 
totalmente o trajeto deverá fornecer Vale Transportes para os segmentos da viagem que não foram abrangidos 
pelos transportes fornecidos. 
 
CLAUSULA 11ª – Compensação de Horas 
Quando feriado coincidir com sábado já compensado durante a semana, a empresa poderá alternativamente, 
reduzir a jornada de trabalho de seus empregados ou pagar o excedente como horas extraordinárias nos termos 
desta convenção. 
 
Parágrafo 1º - As empresas que assim desejarem, poderá usar essas horas, também, na compensação de dias 
imprensados por feriados. 
 
Parágrafo 2º - Quando o feriado coincidir com dias da semana (segunda a sexta- feira) as horas não serão 
compensadas referentes ao Sábado, a critério do empregador, serão compensadas em um ou mais dias da 
semana. 
 
CLAUSULA 12ª – Taxa Negocial 
As empresas efetuarão um desconto único de R$ 15,00 (quinze reais) em duas parcelas sucessivas de R$ 7,50 
(sete reais e cinquenta centavos), a partir do mês de março, de todos os seus empregados, a título de 
Contribuição negocial a favor da Federação Profissional. 
 
Parágrafo 1º -  Fica consignado o prazo de 10 (dez) dias, contados da assinatura da Convenção Coletiva, para 
que os representados pelo Sindicato Profissional manifestem sua oposição ao desconto previsto no caput, 



individualmente, por carta registrada ou pessoalmente na Secretaria do Sindicato Profissional, não sendo valido 
abaixo assinado.  
 
Parágrafo 2º - Os valores descontados deverão ser repassados ao Federação Profissional até o 5 dia útil do 
mês seguinte ao desconto. 
 
CLAUSULA 13ª – Relação de Descontos 
As empresas enviarão ao Sindicato Profissional, as relações nominais dos empregados, cujo desconto foi 
efetuado, admitido o envio eletrônico via “E-mail”. 
 
 
CLAUSULA 14ª – Garantia de Aposentadoria 
Fica garantido o emprego, durante os doze meses que antecedem a data em que o empregado adquirir o direito 
à aposentadoria, e que conte com dez anos ou mais de prestação de serviços ao empregador contínuos ou não. 
 
CLAUSULA 15ª – Prêmio por Aposentadoria 
As empresas pagarão a todos os seus funcionários que contem com mais de dez anos de prestação de serviços, 
contínuos ou não, por ocasião de sua aposentadoria, um prêmio no valor de 1,5(um e meio) salário nominal do 
empregado (a) 
 
CLAUSULA 16ª – Retorno de Trabalhador (a) afastado para Tratamento de Saúde 
Trabalhador (a) afastado para tratamento de saúde, que perdure por mais de cento e vinte dias, quando de seu 
retorno, não poderá ter rescindindo o seu contrato de trabalho pelos próximos sessenta dias, a contar de seu 
retorno. Salvo se por falta grave comprovada entre as partes. 
 
CLAUSULA 17ª – Dos Afastamentos 
Os empregados poderão solicitar a empresa Licença sem Vencimentos, para tratar de assunto interesse 
particular nos moldes do parágrafo 2º do art. 543 da CLT, ficando garantido seu retorno ao fim do referido 
afastamento para as mesmas atividades laborais, cabendo ao empregador sua concessão ou não após analisar 
o pedido, caso seja concedida o empregado terá seu contrato de trabalho suspenso a partir da data de concessão 
voltando a iniciar a contagem para aquisição do período aquisitivo de férias e décimo terceiro na data de seu 
retorno ao trabalho. 
 
CLAUSULA 18ª – Contra Cheque 
As empresas fornecerão mensalmente a cada empregado na véspera do recebimento dos salários, inclusive 
férias e gratificação natalina, o contra cheque com todos os proventos e descontos efetuados, bem como os 
valores de recolhimento de INSS e FGTS. 
 
CLAUSULA 19ª – Contrato de Experiência 
Não será celebrado contrato de experiência para ex- empregado quando readmitido, (em até dois anos) para 
mesma função exercida anteriormente. 
 
CLAUSULA 20ª - Cumprimento 
A presente Convenção Coletiva de Trabalho, de caráter normativo, poderá ter seu cumprimento exigido 
administrativamente ou judicialmente, individual ou coletivamente na Justiça do Trabalho, onde poderão ser 
admitidas todas e quaisquer divergências em decorrência da aplicação do presente Acordo. 
 
CLAUSULA 21 – Compensação de Horário 
Para fins previstos no Art. 59 e seus parágrafos e 413, item I, ambos da CLT e no sentido de suprimir o trabalho 
aos sábados, a jornada de trabalho, inclusive, de mulheres e menores, para as empresas que assim quiserem, 
poderá ser prorrogada, mediante compensação, com a prestação de serviços em horas suplementares de 
segunda a sexta feira, nos moldes já existentes.  
 
Parágrafo 1º - Quando o sábado coincidir com feriado nacional ou municipal, caberá a empresa alternativamente 
adotar uma das seguintes soluções: 
 
Reduzir as jornadas diárias de trabalho, subtraindo os minutos relativos à compensação; 
Pagar o excedente como horas extraordinárias, nos termos deste Acordo; 
 
Incluir estas horas no sistema de compensação anual de dias – ponte. 
 
A Empresa comunicará aos empregados, com no mínimo 03(três) dias de antecedência do feriado, a alternativa 
que será adotada. 



 
Parágrafo 2º - Quando o feriado ocorrer em dia úteis, de segunda a sexta feira, os minutos correspondentes à 
compensação serão acrescidos a última jornada efetuada na semana, na hipótese de a empresa trabalhar sob 
regime de compensação de horas de trabalho.   
 
CLAUSULA 22ª – Vigência e Data Base 
A presente convenção coletiva terá duração de 12(doze) meses, a partir de 1º de março de 2015 a 28 de fevereiro 
de 2016. 
 
Parágrafo Único - Para as próximas negociações com vistas à celebração ou renovação de Convenção Coletiva, 
o sindicato representante da categoria profissional se compromete em apresentar pauta de reivindicações ao 
Sindicato Patronal em até 30(trinta) dias antes da data base da categoria, ou seja, até 30 de janeiro.  
 
CLAUSULA 23ª – Situação mais Favorável 
Não poderá haver qualquer prejuízo aos trabalhadores, em face da aplicação da Convenção Coletiva de 
Trabalho. 
 
CLAUSULA 24ª – Banco de Horas 
Havendo necessidade, as empresas poderão dispensar seus empregados do trabalho informando ao sindicato 
profissional do período da dispensa, garantindo – lhes o salário normal na data habitual do pagamento, 
compensáveis as horas não trabalhadas em oportunidade futura, em quaisquer dias da semana, mesmo em 
sábados e feriados, sem qualquer pagamento extraordinário, desde que pré- avisado o empregado e ao sindicato 
profissional com 72 (setenta e duas) horas de antecedência. 
 
Parágrafo 1º - A faculdade estabelecida no “caput” desta clausula não excederá a 120(cento e vinte) horas 
anuais, considerado para tanto, o período de vigência da presente convenção. 
 
Parágrafo 2º - Para compensação de dispensas que tenham sido concedidas, poderá haver acréscimo na 
jornada de trabalho nos dias de semana, desde que não excedam a 02(duas) horas diárias, e em caso de 
compensação com trabalho nos sábados e feriados a jornada não será superior a 8(oito) horas. 
 
Em caso de pedido de dispensa ou demissão por justa causa, a empresa efetuará o desconto das horas de que 
o empregador for devedor. 
 
CLAUSULA 25ª – Controle de Jornada 
Consoante a portaria MT nº 373 de 25.02.2011, a empresa poderá utilizar sistema alternativo de controle de 
frequência dos seus empregados, registrando apenas as ocorrências que ocasionarem alteração de sua 
remuneração, dessa forma, a comprovação da presença do empregado ao serviço será feita pelo registro diário 
de frequência nos termos das diretrizes internas estabelecidas: 
 
1.1 - Os empregados estão sujeitos ao registro de entrada e saída do serviço. 
 
1.2 - Ficam isento do registro diário de frequência os empregados que ocupam os seguintes cargos ou funções: 
Diretores, Gerentes e Supervisores, e empregados que exerçam atividades externas incompatíveis com fixação 
de horário. 
 
E, por estarem justas e acordadas, firmam as partes a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, para 
que produza seus efeitos legais, com início em 1º de março de 2015 e término em 28 de fevereiro de 2016, 
independente de homologação e/ou registro.  
  

Valença/RJ,       de março de 2015. 
 

 
 

FIRJAN 
Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro 

Armando Brasil Salgado 

 
 

FETIVERJ 
Federação dos Trabalhadores nas Indústrias 

do Vestuário do Estado do Rio de Janeiro 
Luzia Falcão 

 
 
 

SINDVEST-SUL 

 
 
 

SINTIVEST 



Sindicato das Indústrias do Vestuário do Sul do Estado 
do Rio de Janeiro 

Solange Maria Fagundes de Souza Carvalho 

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias 
do Vestuário das Regiões do Centro Sul e do 
Sul Fluminense do Estado do Rio de Janeiro  

Aílton José de Souza 
 

 
 
Lembramos que a presente Convenção aguarda as assinaturas das partes, Entidades Sindicais 
acima citadas. Rio de Janeiro. 
 


