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SINDICATO DOS TEC IND DE NIVEL MEDIO NO ESTADO DO ES, CNPJ n. 30.948.756/000128, neste
ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). KEPLER DANIEL SERGIO EDUARDO;

E

SIND NACIONAL EMPR ARQUITETURA E ENGENHARIA CONSULTIVA, CNPJ n. 59.940.957/000160,
neste ato representado(a) por seu Procurador, Sr(a). ALEXANDRE JOSE SERAFIM;

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

CLÁUSULA PRIMEIRA  VIGÊNCIA E DATABASE

As partes fixam a vig�ncia da presente Conven��o Coletiva de Trabalho no per�odo de 1� de maio de
2008 a 30 de abril de 2009 e a database da categoria em 1� de maio.

CLÁUSULA SEGUNDA  ABRANGÊNCIA

A presente Conven��o Coletiva de Trabalho abranger� a(s) categoria(s) 
EMPREGADOS DAS
EMPRESAS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA CONSULTIVA NO ESTADO DO ESP�RITO

SANTO
, com abrang�ncia territorial em 
ES
.
Sal�rios, Reajustes e Pagamento
Piso Salarial
CLÁUSULA TERCEIRA  DOS PISOS SALARIAIS

Os pisos salariais s�o os constantes da tabela abaixo para os ocupantes
dos respectivos cargos:

CARGO/FUN��O

VALORES

a) Profissionais de n�vel superior
R$ 1.276,00
b) T�cnico Industrial de n�vel m�dio em todas
R$ 1.304,60
as suas modalidades
c) Auxiliar t�cnico, desenhistas copistas,
R$ 547,80
secret�rias e demais n�veis t�cnicos
d) Top�grafos
R$ 910,80
e) Niveladores e Laboratoristas
R$ 510,40
f) Piso Salarial
R$ 479,60
PAR�GRAFO PRIMEIRO � Os pisos salariais acima correspondem �
remunera��o mensal, observada a dura��o semanal de trabalho,
ajustada nesta Conven��o.
PAR�GRAFO SEGUNDO � Os valores acima se referem exclusivamente
aos empregados que exer�am fun��es correspondentes �s suas
habilita��es profissionais.
PAR�GRAFO TERCEIRO � Entendese como T�cnico Industrial de
N�vel M�dio, todo profissional formado por escola t�cnica de 2� grau
devidamente habilitada pelo MEC em curso reconhecido pelo CREA/ES,
nos t�tulos especificados na Lei 5.524/68 e Decretolei 90.922/85 e
devidamente registrado junto ao CREA..

PAR�GRAFO QUARTO � Para as fun��es com piso salarial
especificado na presente conven��o, ou outras fun��es, mesmo tendo o
profissional a forma��o de t�cnico industrial, conforme descrito no
par�grafo anterior, prevalece o piso espec�fico da fun��o.

Reajustes/Corre��es Salariais
CLÁUSULA QUARTA  DO REAJUSTE SALARIAL

Os sal�rios de todos os trabalhadores, empregados nas empresas de
arquitetura e engenharia consultiva no Estado do Esp�rito Santo, ser�o
corrigidos, a partir de 1 de maio de 2008, em 6,90 % (Seis v�rgula
noventa por cento).
PAR�GRAFO PRIMEIRO  A varia��o integral ser� aplicada sobre os
sal�rios dos empregados admitidos at� 30/04/2008.
PAR�GRAFO SEGUNDO  As diferen�as salariais relativas aos meses
anteriores ao da assinatura da presente Conven��o ser�o pagas num
prazo de at� 60 (sessenta) dias da homologa��o do presente
instrumento na Delegacia Regional do Trabalho � DRT.
PAR�GRAFO TERCEIRO � N�o ser�o compensados os reajustes e
aumentos concedidos a t�tulo de m�rito, promo��o, transfer�ncia,
implemento de idade ou a qualquer outro t�tulo, no per�odo de 1 de maio
de 2007 a 30 de abril de 2008, exceto aqueles concedidos a t�tulo de
antecipa��o de reajuste salarial.
Pagamento de Sal�rio � Formas e Prazos
CLÁUSULA QUINTA  PAGAMENTO DE SALÁRIO

As empresas comprometemse a efetuar o pagamento dos sal�rios at� o
5� (quinto) dia �til do m�s subseq�ente.

CLÁUSULA SEXTA  DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO

As empresas fornecer�o aos seus empregados, comprovantes de todos e
quaisquer pagamentos a eles feitos, contendo a discrimina��o da
empresa, do empregado, das parcelas pagas e dos descontos efetuados,
nos quais dever� haver a indica��o da parcela relativa ao FGTS.
PAR�GRAFO �NICO  As horas extraordin�rias dever�o constar no
mesmo demonstrativo de pagamento, que discriminar� seu n�mero e as
porcentagens de seus adicionais.
Outras normas referentes a sal�rios, reajustes, pagamentos e crit�rios para c�lculo
CLÁUSULA SÉTIMA  DO SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO

Em caso de substitui��o tempor�ria, o empregado substituto ter� direito
ao mesmo sal�rio do substitu�do, desde que mais vantajoso, a contar do
primeiro dia da substitui��o.

CLÁUSULA OITAVA  DA RELAÇÃO DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO  INSS

As empresas dever�o preencher as Rela��es de Sal�rios de
contribui��o nos seguintes prazos m�ximos:
a) para fins de aux�lio: 48 (quarenta e oito) horas;
b) para aposentadoria ou pec�lio: 10 (dez) dias.

Gratifica��es, Adicionais, Aux�lios e Outros
Adicional Noturno
CLÁUSULA NONA  DO ADICIONAL NOTURNO

Salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o trabalho
noturno ter� remunera��o superior � do diurno e, para esse efeito, sua
remunera��o ter� um acr�scimo de 20% (vinte por cento), pelo menos,
sobre a hora diurna.
PAR�GRAFO �NICO � Considerase noturno, conforme par�grafo 2�.
do Artigo 73 da CLT, o trabalho executado entre as 22 (vinte e duas) horas
de um dia e as 5 (cinco) horas do dia seguinte.
Adicional de Periculosidade
CLÁUSULA DÉCIMA  DA PERICULOSIDADE E DA INSALUBRIDADE

Ser� assegurado o pagamento do adicional de periculosidade e/ou
insalubridade, nos casos previstos em lei.
Ajuda de Custo
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  DAS DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS

As Empresas se comprometem a arcar com despesas de viagens e
estadias a servi�o, antecipando parte das mesmas, devendo o empregado
prestar contas dentro da sistem�tica e prazos estipulados pela empresa.
Aux�lio Alimenta��o
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA  DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

As empresas fornecer�o aos seus trabalhadores que percebam
remunera��o at� R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos Reais),
gratuitamente, aux�lio alimenta��o, atrav�s de ValeRefei��o, no valor
de R$ 12,00 (Doze Reais) por dia de trabalho.
PAR�GRAFO PRIMEIRO � Os trabalhadores que recebam mais de R$

1.800,00 (Um mil e oitocentos Reais) poder�o participar do custeio do
benef�cio, a crit�rio da empresa, com percentual n�o superior a 20%
(vinte por cento) do valor do aux�lioalimenta��o.
PAR�GRAFO SEGUNDO � Os trabalhadores que recebem alimenta��o
gratuita no local de trabalho perdem o direito ao aux�lioalimenta��o.
Aux�lio Sa�de
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA  DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA

As empresas se comprometem a oferecer, aos seus empregados, planos
de assist�ncia m�dica e hospitalar de reconhecida capacidade e
qualidade de atendimento, ficando a crit�rio das mesmas, a sua eventual
participa��o nos custos, condicionado ao desejo do trabalhador.
Aux�lio Creche
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA  DO AUXÍLIO CRECHE E PRÉESCOLA

As empresas reembolsar�o integralmente as suas empregadas m�es, ou
a seus empregados que detenham posse e guarda dos filhos, os gastos
com creche para filhos de at� 6 (seis) meses de idade, nos termos da
Portaria n.3.296 do MTB. Ap�s 6 (seis) meses conceder�o uma ajuda
creche ou pr�escola de at� R$ 190,00 (cento e noventa Reais), mediante
a devida comprova��o das despesas efetivamente incorridas, at�
completar um total de 40 (quarenta) meses.
PAR�GRAFO �NICO  A escolha formal da empregada pelo sistema
estabelecido na Portaria n. 3296/86 do MTB n�o desobriga as empresas
do pagamento das demais mensalidades, a partir do 7� (s�timo) m�s
estabelecidas no caput desta cl�usula.
Seguro de Vida
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA  DO SEGURO DE VIDA EM GRUPO

� facultativo a cada empresa providenciar ap�lice de seguro de vida em
grupo em favor de seus empregados para cobertura de acidentes pessoais
dos quais decorra morte ou invalidez permanente, ocorridos em raz�o
�nica e exclusiva de atividade profissional do empregado e quando do seu
exerc�cio no �mbito do contrato de trabalho com a mesma empresa,
ficando a crit�rio das empresas, eventual participa��o nos custos do
seguro, condicionado ao desejo do empregado.
PAR�GRAFO �NICO � As empresas apresentar�o todo m�s c�pia do
recibo do seguro aos trabalhadores, quando solicitado pelos optantes pelo
seguro.
Aposentadoria
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA  DA DISPENSA DE EMPREGADO EM ÉPOCA DE APOSENTADORIA

As empresas garantir�o o emprego aos empregados com mais de 5
(cinco) anos de trabalho na empresa e que estejam a menos de 12 (doze)
meses do direito � aposentadoria. Adquirido o direito, extinguese a
garantia.

Contrato de Trabalho � Admiss�o, Demiss�o, Modalidades
Normas para Admiss�o/Contrata��o
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA  DOS CONTRATOS DE EXPERIÊNCIA

Nos casos de readmiss�o de empregado para a mesma fun��o
anteriormente exercida, n�o ser� celebrado contrato de experi�ncia.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA  DA CARTEIRA DE TRABALHO

A CTPS recebida para anota��es dever� ser devolvida ao empregado no
prazo m�ximo de 48 (quarenta e oito) horas. A entrega de quaisquer

documentos ao empregado dever� ser feita mediante recibo.
PAR�GRAFO �NICO  As empresas dever�o anotar na CTPS a correta
denomina��o das fun��es do cargo, n�o podendo adotar nomes que
discrepem deste, observadas as respectivas regulamenta��es
profissionais.
Desligamento/Demiss�o
CLÁUSULA DÉCIMA NONA  DAS RESCISÕES CONTRATUAIS

As empresas dever�o proceder � quita��o das rescis�es contratuais
nos prazos da Lei 7.855/89. Caso efetuadas com atraso estar�o sujeitas
� corre��o monet�ria id�ntica � prevista na legisla��o vigente para
atualiza��o de d�bitos trabalhistas, al�m de outras combina��es legais.
PAR�GRAFO �NICO � Todas as homologa��es de rescis�es
contratuais ser�o realizadas preferencialmente na sede do Sindicato de
Trabalhadores correspondente.
Aviso Pr�vio
CLÁUSULA VIGÉSIMA  DO AVISO DE DISPENSA

A dispensa do empregado dever� ser comunicada por escrito, qualquer
que seja o motivo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA  DO AVISO PRÉVIO REDUÇÃO DE JORNADA

No dia que lhe for entregue o aviso pr�vio, o empregado poder� optar
pela redu��o de 2 (duas) horas no come�o ou no final da jornada de
trabalho, ou optar por 7 (sete) dias corridos no final do aviso.
Outras normas referentes a admiss�o, demiss�o e modalidades de contrata��o

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA  DA CARTA DE REFERÊNCIA

As Empresas, nas demiss�es de empregados sem justa causa, e quando
solicitado, se obrigam a entregar ao demitido uma carta de refer�ncia.

Rela��es de Trabalho � Condi��es de Trabalho, Normas de Pessoal e Estabilidades
Plano de Cargos e Sal�rios
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA  DO PREENCHIMENTO DE VAGAS

As empresas dar�o prefer�ncia ao remanejamento interno de seus
trabalhadores em atividade, para preenchimento de vagas existentes em
qualquer n�vel.
PAR�GRAFO �NICO  Ao contratar ou promover preenchimento de
cargos, n�o poder� em qualquer hip�tese haver discrimina��o em
raz�o de sexo, ra�a, cor, idade, estado civil, ter ou n�o filhos. A sele��o
dever� levar em conta t�o somente a qualifica��o e/ou conhecimentos
exigidos para o exerc�cio da fun��o.
Qualifica��o/Forma��o Profissional
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA  DA RECICLAGEM TECNOLÓGICA (APERFEIÇOAMENTO
TÉCNICO)

As empresas proporcionar�o treinamento tecnol�gico (aperfei�oamento
t�cnico) para os profissionais da �rea t�cnica, entendendose como tal a
participa��o em cursos ministrados pela pr�pria empresa ou terceiros,
participa��o em semin�rios, congressos t�cnicos ou eventos similares
de interesse do setor.
PAR�GRAFO PRIMEIRO � As empresas divulgar�o amplamente sua
pol�tica de treinamento, bem como as previs�es anuais de realiza��o de
cursos, eventos, semin�rios, etc., incentivando a participa��o do seu

corpo t�cnico.
PAR�GRAFO SEGUNDO � As empresas incentivar�o interc�mbio
tecnol�gico de profissionais da �rea t�cnica, entre as empresas do setor
de trabalho, com uma das formas de aperfei�oamento profissional.
PAR�GRAFO TERCEIRO � As empresas envidar�o esfor�os na
cria��o de mecanismos que possibilitem a adequada inova��o
tecnol�gica dos quadros t�cnicos e a transfer�ncia de conhecimento nas
v�rias �reas da empresa.
PAR�GRAFO QUARTO � As empresas fornecer�o ao Empregado desde
que solicitado, declara��o de cursos que o empregado tenha conclu�do
na Empresa.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA  DA POLÍTICA SETORIAL

Os sindicatos contratantes empenharse�o para realizar semin�rios
repetidos anualmente, abrangendo o setor t�cnico e de engenharia do
Brasil. Tais semin�rios ter�o a finalidade de promover amplas discuss�es
para atualiza��o dos conceitos e estrat�gias da a��o pol�tica do
referido setor, buscando encontrar alternativas vi�veis para a gera��o de
novos empregos, em conson�ncia com o desenvolvimento tecnol�gico
deste segmento da economia nacional, bem como a sua inser��o no
MERCOSUL e na economia mundial.
Transfer�ncia setor/empresa
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA  DO TRABALHADOR NO EXTERIOR

Havendo necessidade de transfer�ncia de empregado para pa�s
estrangeiro, ou contrata��o para realiza��o de trabalho no exterior, as
empresas dever�o comunicar ao Sindicato, e o contrato de trabalho
atender� �s disposi��es da lei federal espec�fica sobre a mat�ria. (LEI
7.064 de 6/12/82)
Estabilidade Acidentados/Portadores Doen�a Profissional

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA  DA ESTABILIDADE ACIDENTÁRIA

Ao trabalhador acidentado no trabalho ou portador de doen�a
ocupacional, ser� garantida a perman�ncia na empresa na forma e nos
limites estabelecidos pelo artigo 118 da lei n.� 8.213/91, respeitadas as
eventuais altera��es que a mesma venha a sofrer.
Estabilidade Ado��o
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA  DA GARANTIA À ADOÇÃO

Ser� garantido emprego �s empregadas que adotem e/ou obtenham a
guarda judicial de crian�a com at� 6 (seis) anos de idade, pelo per�odo
de 60 (sessenta) dias, contados a partir do t�rmino da licen�a legal (120,
o
60 ou 30 dias, conforme Lei n
10.421 � de 15 de abril de 2002 � DOU de
16/04/2002).
Outras normas referentes a condi��es para o exerc�cio do trabalho
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA  DAS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

As empresas se obrigam a efetuar o recolhimento da ART previsto na lei
6.496, para os projetos e estudos contratados, indicando ao menos um
respons�vel t�cnico por especialidade, envolvido no projeto ou estudo.
PAR�GRAFO �NICO  Quando solicitado, as empresas fornecer�o aos
profissionais, detalhamento completo dos empreendimentos dos quais
participem, de modo a possibilitar o preenchimento da correspondente
ART ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia,
conforme determina a Lei n�. 496/77.

Jornada de Trabalho � Dura��o, Distribui��o, Controle, Faltas
Dura��o e Hor�rio

CLÁUSULA TRIGÉSIMA  DA DURAÇÃO SEMANAL DO TRABALHO

As empresas manter�o, sem redu��o de sal�rios, jornada semanal
m�xima de 40 horas.
PAR�GRAFO PRIMEIRO � Para o pessoal que presentemente trabalha
ou venha a trabalhar no campo ou fora de seus escrit�rios, prevalecer�o
�s condi��es previstas na Legisla��o Ordin�ria vigente � �poca (um
m�ximo de 44 horas)
PAR�GRAFO SEGUNDO  Ser�o mantidas, sem redu��o de sal�rios,
as jornadas de trabalho semanais menores que a estabelecida nesta
cl�usula, quer sejam praticadas por for�a de legisla��o espec�fica ou
norma costumeira.
PAR�GRAFO TERCEIRO � Ficam valendo as disposi��es contidas
nesta conven��o como acordo de compensa��o, inclusive para
mulheres e menores, pela redu��o ou supress�o de trabalho aos
s�bados e o correspondente acr�scimo de jornada nos dias
compreendidos entre 2� e 6� feira.
Prorroga��o/Redu��o de Jornada
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA  DAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS

As horas extraordin�rias ser�o remuneradas com o adicional de 50%
(cinq�enta por cento) sobre o valor da hora ordin�ria, na primeira hora do
dia e 100% (cem por cento) nas horas subseq�entes.
PAR�GRAFO PRIMEIRO � Dever� ser observado pelas empresas o
limite m�ximo de que trata o artigo 59 da CLT de que �a dura��o normal
do trabalho poder� ser acrescida de horas suplementares, em n�mero
n�o excedente de 2 (duas), mediante acordo escrito entre empregador e
empregado, ou mediante contrato coletivo de trabalho�.
PAR�GRAFO SEGUNDO � O pagamento (ou desconto) das horasextras
(ou horas de aus�ncia) ser� feito respeitandose o valor do sal�rio do
m�s em que o pagamento (ou desconto) estiver sendo efetuado.
PAR�GRAFO TERCEIRO � A quantidade de horasextras (ou horas de
aus�ncia) a serem pagas (ou descontadas) em cada m�s ser� obtida

respeitandose o per�odo de apura��o do ponto nas empresas.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA  DO REFLEXO DAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS E DO
ADICIONAL NOTURNO

As m�dias das horas extraordin�rias, bem como do adicional noturno,
refletir�o no pagamento das f�rias, d�cimo terceiro sal�rio, descanso
semanal remunerado e verbas rescis�rias.
Faltas
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA  DAS AUSÊNCIAS ABONADAS

As empresas considerar�o, na vig�ncia da presente CONVEN��O,
como faltas justificadas ao servi�o:
I. 2 (dois) dias �teis, em caso de falecimento do c�njuge, ascendente,
descendente, irm�o ou pessoa que, declarada em sua CTPS, viva sob
sua depend�ncia econ�mica;
II. 3 (tr�s) dias �teis consecutivos, em virtude de casamento;
III. 5 (cinco) dias, em caso de nascimento de filho, (no decorrer dos
primeiros 12 dias) contados da data do nascimento;
IV. 1 (um) dia �til, a cada 6 meses, em caso de doa��o volunt�ria de
sangue;
V. 2 (dois) dias �teis para se alistar eleitor;
VI. 2 (dois) dias �teis para caso de ado��o.
VII. 2 (dois) dias �teis para cumprimento de convocat�ria do T.R.E.

F�rias e Licen�as
Dura��o e Concess�o de F�rias
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA  DO INÍCIO DE FÉRIAS

As f�rias n�o poder�o se iniciar em s�bados, domingos, feriados ou dias
de compensa��o de repouso semanal.
PAR�GRAFO �NICO � As empresas se obrigam a elaborar calend�rio
de f�rias com no m�nimo 6 (seis) meses de anteced�ncia, cumprindo
fielmente as obriga��es da Lei.

Sa�de e Seguran�a do Trabalhador
Equipamentos de Prote��o Individual
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA  DOS UNIFORMES E EPI´S

Os uniformes e roupas profissionais, quando exigidos, assim como os
EPI�s (equipamentos de prote��o individual), ser�o fornecidos
gratuitamente pelas empresas aos empregados.
PAR�GRAFO �NICO � Os empregados dever�o observar as normas de
seguran�a e medicina do trabalho, constituindo ato faltoso do empregado
a recusa injustificada ao uso dos equipamentos fornecidos pela empresa.

Rela��es Sindicais
Sindicaliza��o (campanhas e contrata��o de sindicalizados)
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA  DAS MENSALIDADES SINDICAIS

As empresas efetuar�o o desconto de mensalidades e anuidades
sindicais em folha de pagamento, mediante solicita��o dos Sindicatos,
com comprova��o de autoriza��o expressa do empregado sindicalizado,
efetuando o dep�sito correspondente em contas corrente indicadas pelos
Sindicatos em at� 10 (dez) dias ap�s a efetiva��o dos descontos.
PAR�GRAFO �NICO � Quando solicitado pelos Sindicatos, as empresas
lhes encaminhar�o, no prazo m�ximo de 48 (quarenta e oito) horas ap�s
o dep�sito, o comprovante banc�rio e a rela��o nominal dos associados,
discriminando o valor de cada desconto.

Comiss�o de F�brica
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA  DA COMISSÃO DE NEGOCIAÇÃO

A comiss�o de negocia��o ser� composta de 2 (dois) membros
representantes dos empregados das empresas de arquitetura e
engenharia consultiva no Estado do Esp�rito Santo, que permanecer�o
est�veis, durante a vig�ncia da presente Conven��o Coletiva de
Trabalho, mais os representantes dos Sindicatos dos Trabalhadores no
m�ximo 2 (dois) integrantes por entidade.
Outras disposi��es sobre rela��o entre sindicato e empresa
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA  DA PUBLICIDADE

As empresas concordam em divulgar atrav�s de seus quadros de aviso,
sob a inteira responsabilidade dos Sindicatos, informativos que tratam de
assuntos de interesse dos empregados  vedados os de conte�do
pol�ticopartid�rio ou ofensivo  desde que os mesmos sejam
encaminhados formalmente para afixa��o, atrav�s do �rg�o de pessoal
da empresa.
Outras disposi��es sobre representa��o e organiza��o
CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA  DA REPRESENTAÇÃO

O SINTEC reconhece a legitimidade do SINAENCO como entidade sindical representativa da categoria
econ�mica das empresas de arquitetura e consultoria em projetos de engenharia 
com atividade no

Estado do Esp�rito Santo e o SINAENCO e as empresas do segmento de
arquitetura e engenharia consultiva reconhecem a legitimidade do
Sindicato dos T�cnicos como entidade sindical representativa da
respectiva categoria profissional em atividade no Estado do Esp�rito
Santo.

Disposi��es Gerais
Regras para a Negocia��o
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA  DA RENEGOCIAÇÃO

As partes se comprometem a fazer uma reavalia��o das cl�usulas da
presente CONVEN��O COLETIVA diante de situa��es excepcionais
que justifiquem sua antecipa��o e/ou altera��o na legisla��o salarial
vigente, visando o reequil�brio das rela��es trabalhistas.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA  DA MANUTENÇÃO DE VANTAGENS

Ficam desde j� acordadas e preservadas as condi��es existentes em
cada empresa que forem mais favor�veis aos trabalhadores.
Mecanismos de Solu��o de Conflitos
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA  DO JUÍZO COMPETENTE

� competente a Justi�a do Trabalho para dirimir as controv�rsias
oriundas da presente CONVEN��O.
Descumprimento do Instrumento Coletivo
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA  DA MULTA PELO DESCUMPRIMENTO

Fica estabelecida a multa no valor equivalente a R$ 1,00 (um real), por
empregado, por infra��o e por dia, nos casos de descumprimento das
obriga��es de fazer, constante da presente Conven��o, revertendo o
pagamento em favor da parte prejudicada.

KEPLER DANIEL SERGIO EDUARDO
Presidente
SINDICATO DOS TEC IND DE NIVEL MEDIO NO ESTADO DO ES

ALEXANDRE JOSE SERAFIM
Procurador
SIND NACIONAL EMPR ARQUITETURA E ENGENHARIA CONSULTIVA

