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SINDITEXTIL SIND I F T G T E B L A C M B N T F A S E SP, CNPJ n. 62.636.253/0001-03, neste ato 
representado(a) por seu Presidente, Sr(a). ALFREDO EMILIO BONDUKI; 

E  
 
SIND M CM PE CH I F T T EM M C E F T S A C M E T EST SP, CNPJ n. 60.938.487/0001-80, neste ato 
representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JORGE FERREIRA; 

  
celebram o presente TERMO ADITIVO DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as 
condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes:  

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE  

As partes fixam a vigência do presente Termo Aditivo de Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º 
de novembro de 2016 a 31 de outubro de 2017 e a data-base da categoria em 01º de novembro.  

 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA  

O presente Termo Aditivo de Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) dos 
trabalhadores nas indústrias de fiação e tecelagem em geral; tinturaria, estamparia e 
beneficiamento; de linhas, artigo de cama, mesa e b anho, de não- tecidos e de fibras artificiais e 
sintéticas do Estado de São Paulo. Este Termo Aditi vo abrange somente as categorias e bases 
territoriais, conforme descrito nas Cartas/Registro s Sindicais de todas as e ntidades sindicais 
convenentes em intersecção , com abrangência territorial em Adamantina/SP, Adolfo/SP, Aguaí/SP, 
Águas da Prata/SP, Águas de Lindóia/SP, Águas de Sa nta Bárbara/SP, Águas de São Pedro/SP, 
Agudos/SP, Alambari/SP, Alfredo Marcondes/SP, Altai r/SP, Altinópolis/SP, Alto Alegre/SP, 
Alumínio/SP, Álvares Florence/SP, Álvares Machado/S P, Álvaro de Carvalho/SP, Alvinlândia/SP, 
Americana/SP, Américo Brasiliense/SP, Américo de Ca mpos/SP, Amparo/SP, Analândia/SP, 
Andradina/SP, Angatuba/SP, Anhembi/SP, An humas/SP, Aparecida D'oeste/SP, Aparecida/SP, 
Apiaí/SP, Araçariguama/SP, Araçatuba/SP, Araçoiaba da Serra/SP, Aramina/SP, Arandu/SP, 
Arapeí/SP, Araraquara/SP, Araras/SP, Arco- íris/SP, Arealva/SP, Areias/SP, Areiópolis/SP, 
Ariranha/SP, Artur Nogueira/SP, Ar ujá/SP, Aspásia/SP, Assis/SP, Atibaia/SP, Auriflama /SP, Avaí/SP, 
Avanhandava/SP, Avaré/SP, Bady Bassitt/SP, Balbinos /SP, Bálsamo/SP, Bananal/SP, Barão de 
Antonina/SP, Barbosa/SP, Bariri/SP, Barra Bonita/SP , Barra do Chapéu/SP, Barra do Turvo/SP, 
Barretos/S P, Barrinha/SP, Barueri/SP, Bastos/SP, Batatais/SP,  Bauru/SP, Bebedouro/SP, Bento de 
Abreu/SP, Bernardino de Campos/SP, Bertioga/SP, Bil ac/SP, Birigui/SP, Biritiba- mirim/SP, Boa 
Esperança do Sul/SP, Bocaina/SP, Bofete/SP, Boituva /SP, Bom Jesus dos Perdões/ SP, Bom Sucesso 
de Itararé/SP, Borá/SP, Boracéia/SP, Borborema/SP, Borebi/SP, Botucatu/SP, Bragança Paulista/SP, 
Braúna/SP, Brejo Alegre/SP, Brodowski/SP, Brotas/SP , Buri/SP, Buritama/SP, Buritizal/SP, Cabrália 
Paulista/SP, Cabreúva/SP, Caçapava/SP, Cachoe ira Paulista/SP, Caconde/SP, Cafelândia/SP, 
Caiabu/SP, Caieiras/SP, Caiuá/SP, Cajamar/SP, Cajat i/SP, Cajobi/SP, Cajuru/SP, Campina do Monte 
Alegre/SP, Campinas/SP, Campo Limpo Paulista/SP, Ca mpos do Jordão/SP, Campos Novos 
Paulista/SP, Cananéia/SP, Canas/S P, Cândido Mota/SP, Cândido Rodrigues/SP, Canitar/S P, Capão 
Bonito/SP, Capela do Alto/SP, Capivari/SP, Caraguat atuba/SP, Carapicuíba/SP, Cardoso/SP, Casa 



Branca/SP, Cássia dos Coqueiros/SP, Castilho/SP, Ca tanduva/SP, Catiguá/SP, Cedral/SP, Cerqueira 
César/SP, Cerquilho/SP, Cesário Lange/SP, Charqueada/SP, Chavantes/SP, Clementina/SP, 
Colina/SP, Colômbia/SP, Conchal/SP, Conchas/SP, Cor deirópolis/SP, Coroados/SP, Coronel 
Macedo/SP, Corumbataí/SP, Cosmópolis/SP, Cosmorama/ SP, Cotia/SP, Cravinhos/SP, Cristais 
Paulista/SP, Cruzália/SP, Cruzeiro/SP, Cubatão/SP, C unha/SP, Descalvado/SP, Diadema/SP, Dirce 
Reis/SP, Divinolândia/SP, Dobrada/SP, Dois Córregos /SP, Dolcinópolis/SP, Dourado/SP, Dracena/SP, 
Duartina/SP, Dumont/SP, Echaporã/SP, Eldorado/SP, E lias Fausto/SP, Elisiário/SP, Embaúba/SP, 
Embu das Artes/SP, Embu- guaçu/SP, Emilianópolis/SP, Engenheiro Coelho/SP, E spírito Santo do 
Pinhal/SP, Espírito Santo do Turvo/SP, Estiva Gerbi /SP, Estrela do Norte/SP, Estrela D'oeste/SP, 
Euclides da Cunha Paulista/SP, Fartura/S P, Fernando Prestes/SP, Fernandópolis/SP, Fernão/SP , 
Ferraz de Vasconcelos/SP, Flora Rica/SP, Floreal/SP , Flórida Paulista/SP, Florínia/SP, Franca/SP, 
Francisco Morato/SP, Franco da Rocha/SP, Gabriel Mo nteiro/SP, Gália/SP, Garça/SP, Gastão 
Vidigal/SP, Gavi ão Peixoto/SP, General Salgado/SP, Getulina/SP, Gli cério/SP, Guaiçara/SP, 
Guaimbê/SP, Guaíra/SP, Guapiaçu/SP, Guapiara/SP, Gu ará/SP, Guaraçaí/SP, Guaraci/SP, Guarani 
D'oeste/SP, Guarantã/SP, Guararapes/SP, Guararema/S P, Guaratinguetá/SP, Guareí/SP, Guariba /SP, 
Guarujá/SP, Guarulhos/SP, Guatapará/SP, Guzolândia/ SP, Herculândia/SP, Holambra/SP, 
Hortolândia/SP, Iacanga/SP, Iacri/SP, Iaras/SP, Iba té/SP, Ibirá/SP, Ibirarema/SP, Ibitinga/SP, 
Ibiúna/SP, Icém/SP, Iepê/SP, Igaraçu do Tietê/SP, I garapava/SP, Igaratá/ SP, Iguape/SP, Ilha 
Comprida/SP, Ilha Solteira/SP, Ilhabela/SP, Indaiat uba/SP, Indiana/SP, Indiaporã/SP, Inúbia 
Paulista/SP, Ipaussu/SP, Iperó/SP, Ipeúna/SP, Ipigu á/SP, Iporanga/SP, Ipuã/SP, Iracemápolis/SP, 
Irapuã/SP, Irapuru/SP, Itaberá/SP, Itaí/SP, Itaj obi/SP, Itaju/SP, Itanhaém/SP, Itaóca/SP, Itapeceri ca da 
Serra/SP, Itapetininga/SP, Itapeva/SP, Itapevi/SP, Itapira/SP, Itapirapuã Paulista/SP, Itápolis/SP, 
Itaporanga/SP, Itapuí/SP, Itapura/SP, Itaquaquecetu ba/SP, Itararé/SP, Itariri/SP, Itatiba/SP, 
Itati nga/SP, Itirapina/SP, Itirapuã/SP, Itobi/SP, Itu/SP , Itupeva/SP, Ituverava/SP, Jaborandi/SP, 
Jaboticabal/SP, Jacareí/SP, Jaci/SP, Jacupiranga/SP , Jaguariúna/SP, Jales/SP, Jambeiro/SP, 
Jandira/SP, Jardinópolis/SP, Jarinu/SP, Jeriquara/S P, Joanópolis/SP, Joã o Ramalho/SP, José 
Bonifácio/SP, Júlio Mesquita/SP, Jumirim/SP, Jundia í/SP, Junqueirópolis/SP, Juquiá/SP, 
Juquitiba/SP, Lagoinha/SP, Laranjal Paulista/SP, La vínia/SP, Lavrinhas/SP, Leme/SP, Lençóis 
Paulista/SP, Limeira/SP, Lindóia/SP, Lins/SP, Loren a/SP, Lourdes/SP, Louveira/SP, Lucélia/SP, 
Lucianópolis/SP, Luís Antônio/SP, Luiziânia/SP, Lup ércio/SP, Lutécia/SP, Macatuba/SP, 
Macaubal/SP, Macedônia/SP, Magda/SP, Mairinque/SP, Mairiporã/SP, Manduri/SP, Marabá 
Paulista/SP, Maracaí/SP, Marapoama/SP, Mariápolis/ SP, Marília/SP, Marinópolis/SP, Martinópolis/SP, 
Matão/SP, Mauá/SP, Mendonça/SP, Meridiano/SP, Mesóp olis/SP, Miguelópolis/SP, Mineiros do 
Tietê/SP, Mira Estrela/SP, Miracatu/SP, Mirandópoli s/SP, Mirante do Paranapanema/SP, Mirassol/SP, 
Mirassolândia/SP, Mo coca/SP, Mogi das Cruzes/SP, Mogi Guaçu/SP, Moji Mi rim/SP, Mombuca/SP, 
Monções/SP, Mongaguá/SP, Monte Alegre do Sul/SP, Mo nte Alto/SP, Monte Aprazível/SP, Monte Azul 
Paulista/SP, Monte Castelo/SP, Monte Mor/SP, Montei ro Lobato/SP, Morro Agudo/SP, Morungaba /SP, 
Motuca/SP, Murutinga do Sul/SP, Nantes/SP, Narandib a/SP, Natividade da Serra/SP, Nazaré 
Paulista/SP, Neves Paulista/SP, Nhandeara/SP, Nipoã /SP, Nova Aliança/SP, Nova Campina/SP, Nova 
Canaã Paulista/SP, Nova Castilho/SP, Nova Europa/SP , Nova Granada/SP , Nova Guataporanga/SP, 
Nova Independência/SP, Nova Luzitânia/SP, Nova Odes sa/SP, Novais/SP, Novo Horizonte/SP, 
Nuporanga/SP, Ocauçu/SP, Óleo/SP, Olímpia/SP, Onda Verde/SP, Oriente/SP, Orindiúva/SP, 
Orlândia/SP, Osasco/SP, Oscar Bressane/SP, Osvaldo Cruz/SP, Ourinhos/SP, Ouro Verde/SP, 
Ouroeste/SP, Pacaembu/SP, Palestina/SP, Palmares Pa ulista/SP, Palmeira D'oeste/SP, Palmital/SP, 
Panorama/SP, Paraguaçu Paulista/SP, Paraibuna/SP, P araíso/SP, Paranapanema/SP, Paranapuã/SP, 
Parapuã/SP, Pardinho/SP, Pariquera-a çu/SP, Parisi/SP, Patrocínio Paulista/SP, Paulicéia /SP, 
Paulínia/SP, Paulistânia/SP, Paulo de Faria/SP, Ped erneiras/SP, Pedra Bela/SP, Pedranópolis/SP, 
Pedregulho/SP, Pedreira/SP, Pedrinhas Paulista/SP, Pedro de Toledo/SP, Penápolis/SP, Pereira 
Barreto/SP, Pereiras/SP, Peruíbe/SP, Piacatu/SP, Piedade/SP, Pi lar do Sul/SP, Pindamonhangaba/SP, 
Pindorama/SP, Pinhalzinho/SP, Piquerobi/SP, Piquete /SP, Piracaia/SP, Piracicaba/SP, Piraju/SP, 
Pirajuí/SP, Pirangi/SP, Pirapora do Bom Jesus/SP, P irapozinho/SP, Pirassun unga/SP, Piratininga/SP, 
Pitangueiras/SP, Planalto/SP, Platina/SP, Poá/SP, P oloni/SP, Pompéia/SP, Pongaí/SP, Pontal/SP, 
Pontalinda/SP, Pontes Gestal/SP, Populina/SP, Poran gaba/SP, Porto Feliz/SP, Porto Ferreira/SP, 
Potim/SP, Potirendaba/SP, Pracinha/SP, Pr adópolis/SP, Praia Grande/SP, Pratânia/SP, Presiden te 
Alves/SP, Presidente Bernardes/SP, Presidente Epitá cio/SP, Presidente Prudente/SP, Presidente 
Venceslau/SP, Promissão/SP, Quadra/SP, Quatá/SP, Qu eiroz/SP, Queluz/SP, Quintana/SP, Rafard/SP, 
Rancharia/SP , Redenção da Serra/SP, Regente Feijó/SP, Reginópol is/SP, Registro/SP, Restinga/SP, 
Ribeira/SP, Ribeirão Bonito/SP, Ribeirão Branco/SP,  Ribeirão Corrente/SP, Ribeirão do Sul/SP, 
Ribeirão dos Índios/SP, Ribeirão Grande/SP, Ribeirã o Pires/SP, Ribeirão Preto/ SP, Rifaina/SP, 



Rincão/SP, Rinópolis/SP, Rio Claro/SP, Rio das Pedr as/SP, Rio Grande da Serra/SP, Riolândia/SP, 
Riversul/SP, Rosana/SP, Roseira/SP, Rubiácea/SP, Ru binéia/SP, Sabino/SP, Sagres/SP, Sales 
Oliveira/SP, Sales/SP, Salesópolis/SP, Salmourão/SP , Saltinho/SP, Salto de Pirapora/SP, Salto 
Grande/SP, Salto/SP, Sandovalina/SP, Santa Adélia/S P, Santa Albertina/SP, Santa Bárbara 
D'oeste/SP, Santa Branca/SP, Santa Clara D'oeste/SP , Santa Cruz da Conceição/SP, Santa Cruz da 
Esperança/SP, Santa Cruz das Palm eiras/SP, Santa Cruz do Rio Pardo/SP, Santa Ernesti na/SP, Santa 
Fé do Sul/SP, Santa Gertrudes/SP, Santa Isabel/SP, Santa Lúcia/SP, Santa Maria da Serra/SP, Santa 
Mercedes/SP, Santa Rita do Passa Quatro/SP, Santa R ita D'oeste/SP, Santa Rosa de Viterbo/SP, 
Santa Salete/SP, Santana da Ponte Pensa/SP, Santana de Parnaíba/SP, Santo Anastácio/SP, Santo 
André/SP, Santo Antônio da Alegria/SP, Santo Antôni o de Posse/SP, Santo Antônio do 
Aracanguá/SP, Santo Antônio do Jardim/SP, Santo Ant ônio do Pinhal/SP, Santo Expe dito/SP, 
Santópolis do Aguapeí/SP, Santos/SP, São Bento do S apucaí/SP, São Bernardo do Campo/SP, São 
Caetano do Sul/SP, São Carlos/SP, São Francisco/SP,  São João da Boa Vista/SP, São João das Duas 
Pontes/SP, São João de Iracema/SP, São João do Pau D'alho/S P, São Joaquim da Barra/SP, São 
José da Bela Vista/SP, São José do Barreiro/SP, São  José do Rio Pardo/SP, São José do Rio 
Preto/SP, São José dos Campos/SP, São Lourenço da S erra/SP, São Luís do Paraitinga/SP, São 
Manuel/SP, São Miguel Arcanjo/SP, São Paulo /SP, São Pedro do Turvo/SP, São Pedro/SP, São 
Roque/SP, São Sebastião da Grama/SP, São Sebastião/ SP, São Simão/SP, São Vicente/SP, 
Sarapuí/SP, Sarutaiá/SP, Sebastianópolis do Sul/SP,  Serra Azul/SP, Serra Negra/SP, Serrana/SP, 
Sertãozinho/SP, Sete Barras/SP , Severínia/SP, Silveiras/SP, Socorro/SP, Sorocaba/ SP, Sud 
Mennucci/SP, Sumaré/SP, Suzanápolis/SP, Suzano/SP, Tabapuã/SP, Tabatinga/SP, Taboão da 
Serra/SP, Taciba/SP, Taguaí/SP, Taiaçu/SP, Taiúva/S P, Tambaú/SP, Tanabi/SP, Tapiraí/SP, 
Tapiratiba/SP, Taquara l/SP, Taquaritinga/SP, Taquarituba/SP, Taquarivaí/S P, Tarabai/SP, Tarumã/SP, 
Tatuí/SP, Taubaté/SP, Tejupá/SP, Teodoro Sampaio/SP , Terra Roxa/SP, Tietê/SP, Timburi/SP, Torre 
de Pedra/SP, Torrinha/SP, Trabiju/SP, Tremembé/SP, Três Fronteiras/SP, Tuiuti/SP, T upã/SP, Tupi 
Paulista/SP, Turiúba/SP, Turmalina/SP, Ubarana/SP, Ubatuba/SP, Ubirajara/SP, Uchoa/SP, União 
Paulista/SP, Urânia/SP, Uru/SP, Urupês/SP, Valentim  Gentil/SP, Valinhos/SP, Valparaíso/SP, Vargem 
Grande do Sul/SP, Vargem Grande Paulista/SP, Vargem /SP, Várzea Paulista/SP, Vera Cruz/SP, 
Vinhedo/SP, Viradouro/SP, Vista Alegre do Alto/SP, Vitória Brasil/SP, Votorantim/SP, 
Votuporanga/SP e Zacarias/SP .  

 
Salários, Reajustes e Pagamento  

Piso Salarial  
 

CLÁUSULA TERCEIRA - SALÁRIOS NORMATIVOS DE ADMISSÃO  E DE EFETIVAÇÃO  
 
Em relação aos salários normativos, compreendidos nestes os pagamentos fixos, de acordo com as 
práticas de remuneração existentes no setor, fica assegurado aos trabalhadores abrangidos pelo presente 
Termo Aditivo: 

a) A partir de 01 de novembro de 2016, o Salário Normativo de Admissão mensal de R$ 1.048,76 (hum mil 
quarenta e oito reais e setenta e seis centavos); 

b) A partir de 01 de janeiro de 2017, o Salário Normativo de Admissão mensal de R$ 1.079,00 (hum mil 
setenta e nove reais), por um período de 90 (noventa) dias a contar da data de admissão, ainda que a 
admissão tenha ocorrido anteriormente à este Termo Aditivo; 

c) A partir de 01 de novembro de 2016, decorrido o prazo 90 (noventa) dias, o trabalhador admitido com 
salário na letra "a" acima, passará a receber, a partir do primeiro dia do mês subseqüente, o Salário 
Normativo de Efetivação mensal correspondente a R$ 1.112,80 (hum mil cento e doze reais e oitenta 
centavos); 

d) A partir de 01 de janeiro de 2017, decorrido o prazo 90 (noventa) dias, o trabalhador admitido com salário 
informado no caput, passará a receber, a partir do primeiro dia do mês subseqüente, o Salário Normativo de 
Efetivação mensal correspondente a R$ 1.144,90 (hum mil cento e quarenta e quatro reais e noventa 
centavos). 

 



Parágrafo único:  As empresas poderão firmar acordo coletivo diretamente com o Sindicato Profissional de 
sua base territorial, estabelecendo salário normativo de efetivação diverso do estipulado nesta cláusula para 
admissão de empregado em função qualificada ou não qualificada, ficando acordado, desde já, que 
prevalecerá o acordo coletivo em relação a este Termo Aditivo. 
  

 
Reajustes/Correções Salariais  

 
CLÁUSULA QUARTA - AUMENTO SALARIAL  
 
a) Em 01 de novembro de 2016, tendo como base os salários nominais vigentes em 31 de outubro de 2016, 
será aplicado a título de aumento salarial, o índice de 4% (quatro por cento); 

b) Em 01 de janeiro de 2017, aplicar-se-á também tendo como base os salários nominais vigentes em 01 de 
novembro de 2016, já reajustados conforme a letra "a" acima, um complemento do aumento salarial de 
2,88% (dois vírgula oitenta e oito por cento); 

c) Os dois reajustes acima deverão totalizar, a partir de 01 de janeiro de 2017, o percentual de 7% (sete por 
cento), conforme ajustado, sendo que esta nova base salarial será utilizada para futuros aumentos ou 
reajustes ajustados pelas partes, não podendo o mesmo ser compensado; 

d) Ambos aumentos salariais especificados nas letras “a” e “b” observarão um teto de R$ 9.932,00 (nove mil
novecentos e trinta e dois reais), para os trabalhadores com salários acima deste valor, deverá ser 
garantido um aumento fixo de R$ 397,28 (trezentos e noventa e sete reais e vinte e oito centavos) , a partir 
de 01 de novembro de 2016 e R$ 10.218,50 (dez mil e duzentos e dezoito reais e cinquenta centavos) para 
os trabalhadores com salários acima deste valor, deverá ser garantido um aumento fixo de R$ 318,01 
(trezentos e dezoito reais e um centavo), a partir de 01 de janeiro de 2017, perfazendo um valor fixo total de 
R$ 715,29 (setecentos e quinze reais e vinte e nove centavos). 

Parágrafo primeiro: Considerando-se a data da assinatura do presente Termo Aditivo, as empresas 
deverão pagar as correspondentes diferenças salariais resultantes, bem como as dos benefícios 
concedidos, juntamente com a folha de pagamento do mês de dezembro de 2016 ou janeiro de 2017, 
dependendo da data de fechamento da folha de pagamento. No tocante às empresas que efetuaram o 
pagamento da primeira parcela do 13º salário de 2016 sem o reajuste, a diferença deverá ser paga quando 
do pagamento da segunda parcela ou até a data do pagamento dos salários referentes ao mês de janeiro 
de 2017, somente para as empresas que já fecharam a folha de pagamento do 13º salário. 

Parágrafo segundo:  Fica mantido o sistema fixado pelos acordos intersindicais e sentenças normativas, 
vigentes a partir de 11 de novembro de 1964, pelo qual a remuneração dos que exercem as funções de 
mestres e contra mestres será superior em 30% (trinta por cento) e em 25% (vinte e cinco por cento), 
respectivamente, à média da remuneração de 1/3 de seus subordinados mais bem remunerados. Na 
hipótese do reajuste ora concedido proporcionar remuneração inferior à que se obteria pelo sistema mantido 
nesta cláusula, os que exercem as funções de mestres e contra mestres receberão pelo sistema fixado na 
presente cláusula. 

Parágrafo terceiro:  As empresas poderão firmar acordo coletivo diretamente com o Sindicato Profissional 
de sua base territorial, estabelecendo índice de aumento salarial diverso do estipulado nesta cláusula, 
ficando acordado, desde já, que prevalecerá o acordo coletivo em relação a este Termo Aditivo, inclusive 
em caso de acordos realizados diretamente pelas empresas, relativos a esta data-base e anteriores ao 
fechamento do presente Termo Aditivo. 

 
Outras normas referentes a salários, reajustes, pag amentos e critérios para cálculo  

 
CLÁUSULA QUINTA - COMPENSAÇÕES  
 
Do aumento salarial estabelecido na cláusula de "AUMENTO SALARIAL" serão compensados todos os 
reajustes, antecipações salariais, reposições e aumentos concedidos a qualquer título e decorrentes de 



acordos coletivos, legislação vigente ou superveniente e/ou sentença normativa concedidos desde 
01/11/2015, com exceção dos aumentos decorrentes de promoção, transferência, equiparação salarial, 
implemento de idade, real e término de aprendizagem. 
 

 
Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros  

Participação nos Lucros e/ou Resultados  
 

CLÁUSULA SEXTA - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCRO S E/OU RESULTADOS  
 
Considerando o previsto na Lei 10.101, de 19.12.2000, que dispôs sobre o PPR/PLR, as empresas que 
ainda não o possuem se comprometem a implantar o referido programa, com a participação da Entidade 
Sindical, sendo estipulado que as tratativas necessárias para a sua elaboração deverão encerrar-se até o 
final do mês de junho de 2017, sendo que, até 31 de março de 2017, as empresas deverão entrar em 
contato, por escrito, com a Entidade Sindical. 

Parágrafo primeiro:  As empresas que deixarem de implementar o programa previsto no caput da presente 
cláusula, pagarão, por empregado, em julho de 2017 que exclusivamente estiverem trabalhando neste mês, 
a título de multa, a importância mínima de R$ 406,60 (quatrocentos e seis reais e sessenta centavos), ou o 
equivalente a 15% (quinze por cento) do salário nominal do empregado, limitado ao teto salarial de 
aplicação de R$ 4.135,66  (quatro mil cento e trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos), o que for 
maior, ficando desde já certo que, o pagamento desta multa não exime as empresas de implantarem o 
respectivo PPR/PLR, durante a vigência deste Termo Aditivo. 

Parágrafo segundo:  A multa citada no parágrafo anterior deverá ser paga de forma pró-rata, ou seja, 88% 
do valor deverá ser revertido para o próprio trabalhador prejudicado, e 12% para a Entidade Profissional 
Representativa da Respectiva Categoria. 

Parágrafo terceiro:  Nas empresas em que for implementado o programa previsto no caput da presente 
cláusula, através de Acordo Coletivo de Trabalho firmado pelas Comissões de Negociação Patronal e de 
Trabalhadores, deverá ser negociada, no momento da redação do regulamento do programa, a 
possibilidade de estabelecer percentual ou valor de contribuição em favor da respectiva Entidade 
Profissional Representativa da Respectiva Categoria, face aos serviços prestados na elaboração e 
aprovação do respectivo documento. 

 
Auxílio Creche  

 
CLÁUSULA SÉTIMA - AUXÍLIO CRECHE OU BABÁ  
 
As empresas realizarão convênios, para atendimento desta cláusula. Caso não seja possível realizar os 
convênios, as empresas pagarão às empregadas, a título de auxílio-creche ou auxílio-babá, em folha de 
pagamento ou contra-recibo, a importância correspondente a R$ 182,05 (cento e oitenta e dois reais e cinco 
centavos) mensais, por filho recém-nascido, até que este complete 01 (um) ano de idade, nos termos 
previstos pela Portaria MTB-3296/86 e legislação previdenciária em vigor. 

Parágrafo primeiro:  Este benefício também será devido aos empregados do sexo masculino, que 
detenham a posse e a guarda legal do filho e desde que viva separado da mãe, o que deverá ser 
comprovado quando do requerimento do benefício, através de documentação legal. 

Parágrafo segundo:  Dado o seu caráter substitutivo de preceito legal, bem como por ser meramente liberal 
e não remuneratório, o valor do auxílio não integrará a remuneração para quaisquer efeitos. 

Parágrafo terceiro:  O auxílio aqui previsto será devido independentemente do tempo de serviço. 

Parágrafo quarto:  Em caso de parto múltiplo, o benefício será concedido em relação a cada filho, 
individualmente. 



Parágrafo quinto:  Ficam desobrigadas do auxílio as empresas que já mantenham ou venham a manter 
local adequado para guarda ou creche, desde que nas proximidades do estabelecimento, na forma da lei, a 
partir do início do funcionamento, bem como aquelas que já adotem sistemas semelhantes de pagamento 
ou reembolso, em situações mais favoráveis. 

 
Contrato de Trabalho - Admissão, Demissão, Modalida des  

Normas para Admissão/Contratação  
 

CLÁUSULA OITAVA - ADMISSÕES APÓS A DATA-BASE  
 
Aos empregados admitidos a partir de 01/11/2015 e até 31/10/2016 deverão ser observados os seguintes 
critérios: 

a) Sobre o salário de admissão de empregados admitidos em funções com paradigma, será aplicado o 
mesmo percentual de reajustamento e aumentos salariais concedidos ao paradigma, desde que não 
ultrapasse o menor salário da função; 

b) Sobre o salário de admissão de empregados admitidos em funções sem paradigma, e de admitidos por 
empresas constituídas após 01/11/2015, serão aplicados percentuais únicos e proporcionais ao tempo de 
serviço prestado após esta data, por mês trabalhado, considerando-se também, como mês de serviço, as 
frações superiores há 15 (quinze) dias. 
 

 
Relações de Trabalho - Condições de Trabalho, Norma s de Pessoal e Estabilidades  

Estabilidade Aposentadoria  
 

CLÁUSULA NONA - GARANTIA DE EMPREGO E/OU SALÁRIO AO  APOSENTANDO  
 
As empresas garantirão emprego e/ou salário, durante o período que faltar para se aposentarem, aos 
empregados que, estando em condições de se aposentarem em seus prazos mínimos, inclusive 
aposentadorias especiais, comprovadamente apresentem uma das seguintes condições, prevalecendo a 
que for mais benéfica: 

a. Aos que comprovadamente estiverem a um máximo de 20 (vinte) meses da aquisição do direito à 
aposentadoria e estejam trabalhando há mais de 5 (cinco) anos consecutivos à mesma empresa; 

b. Aos empregados que comprovadamente estiverem a um máximo de 24 (vinte e quatro) meses da 
aquisição do direito à aposentadoria, estejam trabalhando 10 (dez) anos ou mais consecutivos dedicados à 
mesma empresa e tenham 40 (quarenta) anos ou mais de idade; nos casos de aposentadoria especial e 
aposentadoria de mulheres, a idade fica reduzida para 38 (trinta e oito) anos. 

Parágrafo primeiro: Atingindo o empregado condições de se aposentar, em seus prazos mínimos, cessará 
esta garantia. 

Parágrafo segundo:  Para fins de aplicação da garantia prevista nos parágrafos anteriores desta cláusula, o 
empregado deverá notificar a empresa de que se encontra nos mencionados períodos de estabilidade, por 
ocasião da aquisição do respectivo direito. 

Parágrafo terceiro:  Caso o empregado dependa de documentação para comprovação do tempo de 
serviço, terá 60 (sessenta) dias de prazo, a partir da notificação, prorrogável por mais 30 (trinta) dias em 
caso de aposentadorias por tempo de serviço ou antecipada e por mais 60 (sessenta) dias em caso de 
aposentadoria especial, porém em todos os casos a dilação de prazo deverá ter sua necessidade 
comprovada. 

Parágrafo quarto: Quando o empregado tiver trabalhado, alternadamente, em atividades sujeitas à 
aposentadoria comum e especial, para fins de aplicação da garantia prevista nesta cláusula, é permitida a 
conversão de qualquer uma das atividades, conforme critérios da Previdência Social. Após as conversões, 



possuindo o empregado tempo de serviço para se aposentar, seja na aposentadoria especial, seja na 
comum, em seus prazos mínimos, não se aplica a garantia em tela, independentemente da opção do 
mesmo em requerer um ou outro benefício previdenciário. 

Parágrafo quinto: O contrato de trabalho dos empregados aposentandos poderá ser rescindido por pedido 
de demissão, dispensa por justa causa ou dispensa sem justa causa. Neste último caso, empregado e 
empregador poderão chegar a mútuo acordo, baseados nos critérios acima definidos. Caso as partes optem 
por uma indenização parcial da citada garantia, deverão contar com a assistência da entidade sindical da 
categoria profissional. Ressalva-se, desde já, que para cálculo da indenização aqui aventada, será 
observado o valor da remuneração total do empregado, limitado ao teto de R$ 26.575,05 (vinte e seis mil 
quinhentos e setenta e cinco reais e cinco centavos). 

 
Relações Sindicais 

Contribuições Sindicais 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONA L  
 
As empresas representadas pelo SINDITÊXTIL - SINDICATO DA INDÚSTRIA DE FIAÇÃO E 
TECELAGEM EM GERAL; DE TINTURARIA, ESTAMPARIA E BEN EFICIAMENTO; DE LINHAS, DE 
ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; DE NÃO TECIDOS E DE FIBRAS ARTIFICIAIS DO ESTADO DE 
SÃO PAULO , recolherão, até 16 de janeiro de 2017, em favor deste, em conta vinculada na Caixa 
Econômica Federal, uma contribuição destinada à aquisição, construção, ampliação, reforma, manutenção 
de sua sede própria e melhoria dos seus serviços, nas seguintes bases: 
I.    empresas com 0 até 25 empregados: R$ 2.324,42 
II.   empresas com 26 até 50 empregados: R$ 3.750,62 
III.  empresas com 51 até 100 empregados: R$ 5.625,28 
IV.   empresas com 101 até 200 empregados: R$ 9.374,62 
V.    empresas com 201 até 500 empregados: R$ 15.003,82 
VI.    empresas com 501 até 1.000 empregados: R$ 22.514,22 
VII.   empresas com mais de 1.000 empregados: R$ 30.006,36 

Parágrafo único : A empresa que deixar de recolher a contribuição em tempo hábil e nas condições 
estabelecidas, ficará sujeita à multa de 2% (dois por cento) e correção monetária pelo IGPM, calculada 
sobre os valores em débito. 

 
Direito de Oposição ao Desconto de Contribuições Si ndicais  

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA L PROFISSIONAL  
 
As empresas descontarão dos empregados beneficiados por este Termo Aditivo, nas respectivas bases 
territoriais, em folha de pagamento, a título de contribuição assistencial, a importância correspondente a 
1,5% (um e meio por cento) ao mês, durante a vigência do presente Termo Aditivo, sempre calculado sobre 
a remuneração e com teto máximo de R$ 42,80 (quarenta e dois reais e oitenta centavos) cada 
contribuição.  

Parágrafo primeiro:  Tendo em vista a data da assinatura do presente Termo Aditivo, o desconto da 
contribuição de novembro/2016 será efetuado junto com o pagamento de dezembro de 2016 ou janeiro de 
2017, neste caso, somente para as empresas que já fecharam a folha de pagamento de dezembro de 2016, 
em razão da concessão de férias coletivas, e assim por diante, evitando apenas acumular mais de 02 
(duas) contribuições no mesmo mês. 

Parágrafo segundo:  As importâncias descontadas na remuneração dos empregados serão recolhidas 
pelos empregadores junto à Caixa Econômica Federal/Banco do Brasil, até o 5º dia útil do mês seguinte ao 
do desconto, mediante guias a serem fornecidas pela entidade sindical. 

Parágrafo terceiro:  A relação dos empregados que contribuíram na forma desta cláusula, deverá ser 



entregue pelas empresas no prazo de 10 (dez) dias úteis posteriores ao do recolhimento. 

Parágrafo quarto:  De conformidade com orientação do Ministério Público do Trabalho, em ajuste de conta 
acerca da matéria objeto da cláusula vertente, não serão aceitos pleitos de oposição formulados em 
impresso da empresa ou em qualquer outro, sob a forma de abaixo-assinado. 

Parágrafo quinto:  De acordo com o pactuado em Termo de Ajustamento e Conduta pelo Sindicato 
Profissional junto ao Ministério Público do Trabalho, fica assegurado aos empregados o efetivo direito de 
manifestação de oposição ao desconto das presentes contribuições, durante o período de até 15 (quinze) 
dias anteriores a data de divulgação da ata da assembleia que a instituiu, ou seja, pelo menos, durante o 
período de 14 de dezembro até 29 de dezembro de 2016, através de notificação por escrito, enviada pelo 
trabalhador por carta, com ou sem aviso de recebimento, com identificação do trabalhador, a empresa na 
qual trabalha e a função exercida, sem a exigência de comparecimento pessoal do trabalhador em qualquer 
local. O trabalhador também poderá apresentar direito de oposição pessoalmente na sede do sindicato. 

Parágrafo sexto:  O Sindicato Profissional que firmar acordos coletivos diretos com as empresas de sua 
base territorial poderá estabelecer condições diversas do estipulado nesta cláusula, ficando acordado, 
desde já, que prevalecerá o acordo coletivo em relação a este Termo Aditivo. 

Parágrafo sétimo:  A presente cláusula constitui mera reprodução da deliberação da Assembleia realizada 
pela entidade profissional, observado o teor do Termo de Ajustamento e Conduta celebrado pelo Sindicato 
Profissional junto ao Ministério Público do Trabalho, ficando pelas partes convencionado que toda e 
qualquer divergência, esclarecimentos, dúvidas ou ações de ordem econômica, administrativa ou judicial 
deverão ser tratadas direta e exclusivamente com o Sindicato Profissional elencado, bem como qualquer 
ônus financeiro e/ou impostos incidentes sobre as referidas contribuições serão integralmente assumidos 
pelo sindicato representativo dos trabalhadores, único beneficiário da contribuição prevista nesta cláusula, o 
qual assume toda e qualquer responsabilidade pela sua fixação, estando isento o Sindicato Patronal 
signatário do presente Termo Aditivo, bem como as empresas por ele representadas.  
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