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PAUTA DE REIVINDICAÇÕES 2019/2020 
      
 
As assembleias dos trabalhadores, realizadas na forma do edital publicado no 
jornal Folha de São Paulo, edição de 23 de novembro de 2018, aprovaram as 
seguintes reivindicações para a assinatura da CONVENÇÃO COLETIVA DE 
TRABALHO para o ano de 2019/2020, a saber: 
 

01 - CLÁUSULAS EXISTENTES NA CCT2018, CUJO TEOR DESEJAMOS 
MANTER INALTERADOS NA CONVENÇÃO COLETIVA DE 2019/2020: 

 
Cláusula 02ª- ABRANGÊNCIA; 
Cláusula 05ª- ADIANTAMENTO/PAGAMENTO DOS SALÁRIOS;  
Cláusula 06ª- ATRASO NO PAGAMENTO DE SALÁRIO; 
Cláusula 07ª- REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM; 
Cláusula 08ª- VERBAS CONSECTÁRIAS;  
Cláusula 09ª- DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO; 
Cláusula 10ª- SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL; 
Cláusula 11ª- ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO; 
Cláusula 13ª- HORAS NOTURNAS;    
Cláusula 14ª- ADICIONAL DE SOBREAVISO; 
Cláusula 15ª- MÉDIA DE HORAS EXTRAS/MÉDIA DE COMISSÕES; 
Cláusula 16ª- PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS; 
Cláusula 18ª- ASSISTÊNCIA MÉDICA; 
Cláusula 20ª- SEGURO COLETIVO POR MORTE OU INVALIDEZ; 
Cláusula 21ª- COMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO PREVIDENCIÁRIO; 
Cláusula 22ª- FILHOS EXCEPCIONAIS; 
Cláusula 23ª- ABONO POR APOSENTADORIA; 
Cláusula 24ª– CONTRATO DE EXPERIENCIA; 
Cláusula 25ª- AVISO PRÉVIO PROPORCIONAL 
Cláusula 27ª- HOMOLOGAÇÕES; 
Cláusula 28ª- TRABALHO EM CASA; 
Cláusula 29ª- DEVOLUÇÃO DA CTPS; 
Cláusula 30ª- EQUIDADE DE GENERO E RAÇA; 
Cláusula 32ª- GARANTIA DE EMPREGO AO FUTURO PAI; 
Cláusula 33ª- GARANTIA AO EMP. EM IDADE DE PREST.DE SERV. MILITAR; 
Cláusula 34ª- GARANTIA DE EMPREGO POR MOTIVO DE DOENÇA; 
Cláusula 35ª- GARANTIA AO EMPREGADO EM VIAS DE APOSENTADORIA. 
Cláusula 36ª- VIAGENS À SERVIÇO; 
Cláusula 37ª- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; 
Cláusula 38ª- JORNADA DE TRABALHO; 
Cláusula 39ª- COMPENSAÇÃO DE FALTAS E ATRASOS; 
Cláusula 40ª- AUSÊNCIAS LEGAIS; 
Cláusula 41ª- AUSÊNCIA POR NECESSIDADE PARTICULAR; 
Cláusula 42ª- SAÍDAS ANT. EM DIAS DE PROVA ESCOLAR E VESTIBULAR; 
Cláusula 43ª- LOCAL PARA AMAMENTAÇÃO; 
Cláusula 44ª- FÉRIAS INDIVIDUAIS OUCOLETIVAS; 
Cláusula 45ª- GRUPO DE ESTUDOS DAS DOENÇAS PROFISSIONAIS; 
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Cláusula 46ª- ATESTADOS MÉDICOS; 
Cláusula 47ª- POLÍTICA GLOBAL SOBRE AIDS; 
Cláusula 48ª- SEMANA DA SAÚDE DA MULHER; 
Cláusula 49ª- COMUNICAÇÕES DE ACIDENTE DE TRABALHO; 
Cláusula 50ª- NORMA TÉCNICA SOBRE LER DORT; 
Cláusula 51ª- NR-7 MÉDICO COORDENADOR; 
Cláusula 52ª- TRABALHO DO ANALISTA DE SISTEMAS E ASSEMELHADOS; 
Cláusula 53ª- INCENTIVO À SINDICALIZAÇÃO; 
Cláusula 54ª- GARANTIA DE ACESSO AO DIRIGENTE SINDICAL; 
Cláusula 55ª- DELEGADO SINDICAL; 
Cláusula 56ª- LIBERAÇÃO DE DIRETORES; 
Cláusula 57ª- ESTABILIDADE PARA DIRIGENTES SINDICAIS; 
Cláusula 58ª- MENSALIDADE SINDICAL; 
Cláusula 59ª- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E CONFEDERATIVA PATRONAL; 
Cláusula 62ª- PARTICIPAÇÃO EM CURSOS OU ENCONTROS SINDICAIS; 
Cláusula 63ª- COMUNICAÇÕES DO SINDPD; 
Cláusula 64ª- NEGOCIAÇÃO COMPLEMENTAR; 
Cláusula 65ª- REABERTURA DE NEGOCIAÇÕES; 
Cláusula 66ª- FORMA DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS; 
Cláusula 67ª- AÇÃO DE CUMPRIMENTO; 
Cláusula 68ª- NORMAS CONSTITUCIONAIS; 
Cláusula 69ª- CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS ACORDADAS; 
Cláusula 70ª- SENAS E COOPERATIVA DE CRÉDITO; 
Cláusula 71ª- FUSÃO/INCORPAÇÃO DE EMPRESAS; 
Cláusula 72ª- GARANTIAS GERAIS; 
Cláusula 73ª- PREENCHIMENTO DE FORM. PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL; 
Cláusula 74ª- GRUPO DE ESTUDOS PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR; 
Cláusula 75ª- ASSISTÊNCIA FINANCEIRA E DE SERVIÇOS; 
Cláusula 76ª- PROTEÇÃO PARA A TRABALHADORA GESTANTE/LACTANTE. 
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02 - CLÁUSULAS EXISTENTES NA CCT2018, CUJO TEOR DESEJAMOS 
VER ALTERADOS NA CONVENÇÃO COLETIVA DE 2019/2020: 

 
 
CLÁUSULA 1ª - VIGÊNCIA E DATA-BASE. 
 
As partes fixam a vigência da presente CONVENÇÃO COLETIVA DE 
TRABALHO no período de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2020, 
e a data base da categoria em 01 de janeiro. 
 
CLÁUSULA 3ª - SALÁRIOS NORMATIVOS. 
 
A partir de 01 de janeiro de 2019 ficam assegurados aos empregados abrangidos 
pela presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO os seguintes pisos 
salariais: 
 
I - Jornada de 26 (vinte e seis) horas semanais: 
 
a) digitador: R$ 1.550,00 (Um mil e quinhentos e cinquenta reais); 
 
b) empregados que desempenham atividade de tele atendimento e 
assemelhados: R$ 1.550,00 (Um mil e quinhentos e cinquenta reais); 
 
II - Jornada de 30 (trinta) horas semanais: 
 
a) empregados integrantes da menor função e/ou atividade administrativa:                                      
R$ 1.235,00 (um mil duzentos e trinta e cinco reais); 
 
b) empregados integrantes da menor função de atividade técnica de informática: 
R$ 1.718,00 (um mil, setecentos e dezoito reais); 
 
c) empregados integrantes da atividade técnica de suporte de help desk:  
R$ R$ 1.718,00 (um mil, setecentos e dezoito reais); 
 
d) Programadores e assemelhados R$ 2.550,00 (dois mil e quinhentos e 
cinquenta reais); 
 
e) Analistas de Sistemas e assemelhados R$ 3.100,00 (tres mil e cem reais); 
 
CLÁUSULA 4ª - REAJUSTE SALARIAL. 
 
Os salários dos empregados abrangidos pela presente CONVENÇÃO 
COLETIVA DE TRABALHO, vigentes em 01 de janeiro de 2018, serão 
reajustados, em 1º de janeiro de 2019, com o percentual de 6% (seis por cento). 
  
§1º - Não serão compensados os aumentos provenientes de término de 
aprendizagem, implemento de idade, promoção por antiguidade ou merecimento, 
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transferência de cargo, função, de estabelecimento ou localidade e de 
equiparação salarial determinada por sentença transitada em julgado. 
  
§2º - Aos empregados admitidos a partir de 1º de janeiro de 2018 o reajuste 
salarial de 6% (seis por cento) será proporcional ao tempo de serviço, à base 
de 1/12 (um, doze avos) por mês trabalhado a contar da admissão, considerando-
se mês completo a fração igual ou superior a 15 (quinze) dias. O mesmo critério 
deverá ser utilizado pelas Empresas que tenham se constituído, entrado em 
funcionamento ou migrado de outro enquadramento sindical após 1º de janeiro 
de 2018. 
 
§3º - Havendo paradigma aplica-se ao empregado admitido para a mesma 
função, reajuste igual. 
 
§4º - O reajuste salarial de que trata o caput desta cláusula se aplica a todas as 
verbas de natureza econômica da presente CONVENÇÃO COLETIVA DE 
TRABALHO. 
 
CLÁUSULA 12ª - HORA EXTRAORDINÁRIA 
 
A remuneração adicional por hora extraordinária será de 100% (cem por cento) 
do salário-hora, nos dias úteis, para as primeiras 2 (duas) horas após a jornada 
normal de trabalho. Se por motivo de força maior for exigida do trabalhador uma 
sobre jornada mais elástica, as horas excedentes de 2 (duas) serão remuneradas 
com o adicional de 150% (cento e cinquenta por cento). 
 
§1º - Na hipótese de ocorrer trabalho em dia de sábado, em dias de domingo, 
feriados ou dias já compensados, a remuneração adicional será de 150% (cento 
e cinquenta por cento). 
 
§2º - O trabalhador que exercer atividade no período noturno, assim considerado 
por esta CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO o interregno das 22 horas 
de um dia às 6 horas do dia seguinte, vindo a prestar horas extras, no período 
diurno, fará jus, além do adicional da sobre jornada, também ao adicional noturno, 
cumulativamente. 
 
CLÁUSULA 17ª - AUXÍLIO REFEIÇÃO E/OU AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. 
 
As empresas deverão fornecer Auxílio Refeição e/ou Auxílio Alimentação no valor 
mínimo de R$ 20,00 (vinte reais) por dia, vinte e dois dias por mês, deduzidos 
os descontos legais, quando houver, do mês precedente, pagos 
antecipadamente, para jornada de oito horas diárias. 
 
§ 1º Faculta-se às Empresas os benefícios da Lei do PAT - Lei nº 6.321, de 14 
de abril de 1976, regulamentada pelo Decreto nº 5, de 14 de janeiro de 1991. 
§ 2º As Empresas que forneçam Auxílio Refeição para os seus empregados, 
poderão optar pelo Auxílio Alimentação, com valor correspondente ao do Vale 
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Refeição fornecido, multiplicado por 22, pagos antecipadamente, para jornada de 
oito horas diárias. 
 
  
CLÁUSULA 19ª - AUXÍLIO CRECHE 
 
Durante a vigência da presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO as 
Empresas que não dispõem de creche própria ou convênios com creches 
autorizadas reembolsarão suas empregadas e empregados que trabalhem na 
base territorial das entidades sindicais convenentes, valor equivalente a 50% 
(cinquenta por cento) do salário normativo, estipulado na Cláusula Terceira, 
inciso II, alínea b, para cada dependente, filho (a) ou enteado (a) com até 72 
(setenta e dois) meses de idade.  
 
§1º - Quando ambos os cônjuges forem empregados da mesma empresa o 
pagamento não será cumulativo, cabendo ao casal informar o empregador a qual 
dos dois será destinado o auxílio. 
 
§2º - Os signatários convencionam que as concessões contidas no "caput" desta 
Cláusula, atendem ao disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 389 da CLT, da 
Portaria nº 01, baixada pelo Diretor Geral do Departamento Nacional de 
Segurança e Higiene do Trabalho, em 15.01.69, D.O.U. de 24.01.69, bem como 
da Portaria nº 3296, do Ministério do Trabalho, D.O.U. De 05.09.86, alterada pela 
Portaria nº 670/97, do mesmo Ministério. 
 
CLÁUSULA 26ª - AVISO PRÉVIO 
 
A dispensa do empregado deverá sempre ser participada por escrito, 
especificando-se o motivo se a alegação for de falta grave, sob pena de 
presunção de dispensa imotivada.  
 
§1º- Para todos os efeitos, o aviso prévio não se confundirá com as estabilidades 
determinadas por esta CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. 
 
§2º- O empregado demitido ou demissionário fica dispensado do cumprimento 
do aviso prévio quando comprovar a obtenção de novo emprego. 
 
CLÁUSULA 31ª - GARANTIA DE EMPREGO A GESTANTE/ADOTANTE 
 
Fica assegurada à gestante ou adotante, sem prejuízo do emprego e do salário, 
estabilidade provisória de 30 (trinta) dias após o término da estabilidade prevista 
no artigo 10, alínea “b”, do Ato das Disposições Transitórias da Constituição 
Federal, estabilidade esta que não se confunde com férias ou aviso prévio. 
 
§1º - O prazo da licença maternidade será de 180 (cento e oitenta) dias. 
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§2º - Será concedida licença adotante, nos termos da Lei nº 10.421, de 
15/04/2002, quando da adoção legal de crianças, sendo devido o salário-
maternidade conforme definido no artigo 71 - A, da mesma Lei. 
 
§3º - Será concedida dispensa do horário de trabalho pelo tempo necessário para 
a realização de, no mínimo, 9 (nove) consultas médicas e demais exames 
complementares pela empregada gestante. 
 
§4º - Na hipótese da empregada gestante ser dispensada sem o conhecimento, 
pela Empresa, de seu estado gravídico, terá ela o prazo decadencial de 30 (trinta) 
dias, a contar da data do fim do aviso prévio, para requerer o benefício previsto 
nesta Cláusula. 
 
CLÁUSULA 60ª - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL, ARTIGO 
513, ALINEA "E", DA CLT e TCAC – nº 53/2000 – MPT/SINDPD. 
 
As empresas descontarão do salário de todos os empregados que forem 
beneficiados pela presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, 
sindicalizados ou não, 1% (um por cento) ao mês, limitado a R$ 40,00 (quarenta 
reais), a partir de janeiro de 2018, em favor do SINDPD, conforme Artigo 513, 
ALINEA "E" da  CLT e do TCAC – Termo de compromisso de ajustamento 
de conduta nº 52/2000, firmado entre o SINDPD e o MPT – Ministério Público 
do Trabalho e nos termos da decisão tomada nas assembleias realizadas 
na forma do edital publicado no jornal Folha de São Paulo, edição de 23 de 
novembro de 2018. 
 
§ 1º O recolhimento será feito através de guia emitida pelo SINDPD. Após o 
recolhimento, as empresas remeterão ao SINDPD cópia da guia quitada e a 
relação nominal dos empregados, especificando os respectivos cargos, salários 
e contribuições realizadas; 
 
§ 2º Fica assegurado o prazo de 10 (dez) dias corridos, de 07 a 16 de janeiro de 
2019, de segunda a sábado das 9h00 às 17h00, para os empregados NÃO 
SÓCIOS DO SINDPD oporem-se ao desconto e renunciarem aos benefícios 
desta CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, conquistada pela categoria e 
seu Sindicato, através de manifestação escrita e individualizada a ser 
apresentada pessoalmente nos seguintes endereços: São Paulo e região: Rua 
Juventus, 690, Mooca, São Paulo, SP; Araçatuba e região: Rua Campos Sales, 
97, 9º andar, sala 94, Edifício Campos Sales, Centro, Araçatuba, SP; Araraquara 
e região: Rua Padre Duarte, 151, sala 57, Edifício América, Araraquara, SP; 
Bauru e região: Avenida Getúlio Vargas, 21-51 cj. 21 – Jardim Europa, Bauru, 
SP; Campinas e região: Rua Regente Feijó, 47, Centro, Campinas, SP; Jundiaí 
e região: Av. Jundiaí, 549, Anhangabaú, Jundiaí, SP; Presidente Prudente e 
região: Av. Coronel José Soares Marcondes, 871, Sala 112, Bosque, Presidente 
Prudente, SP; Ribeirão Preto e região: Rua Candido Portinari, 75, Jd. América, 
Ribeirão Preto, SP; Santos e região: Av. Ana Costa, 79, cj. 82, Vila Mathias, 
Santos, SP; São José dos Campos e região: Rua Euclides Miragaia, 433, sala 
1101, 11º andar, Centro, São José dos Campos, SP; São José do Rio Preto e 
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região: Rua Silva Jardim, 2378, Pq. Industrial, São José do Rio Preto, SP e 
Sorocaba e região: Rua Sete de Setembro, 287 - sala 93 - Centro - Sorocaba, 
SP. 
 
§3º Aos empregados, NÃO SÓCIOS DO SINDPD, que estiverem 
comprovadamente afastados, por motivo de férias, auxílio doença, licença 
maternidade ou acidente do trabalho, no período previsto no parágrafo anterior, 
fica assegurado o prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de retorno ao 
trabalho, para exercerem o direito de oposição ao desconto e renunciarem aos 
benefícios desta CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, conquistada pela 
categoria e seu Sindicato, mediante manifestação escrita e individualizada, a ser 
apresentada pessoalmente na Sede ou nas Delegacias Regionais do SINDPD, 
cuja abrangência está disponível no site www.sindpd.org.br . 
 
§ 4º Os empregados, NÃO SÓCIOS DO SINDPD, que estiverem trabalhando fora 
do Estado de São Paulo poderão encaminhar a oposição ao desconto e 
renunciarem aos benefícios desta CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, 
conquistada pela categoria e seu Sindicato, através de carta registrada, 
endereçada à sede do SINDPD, Av. Angélica, 35 – Santa Cecília – São Paulo – 
SP – CEP 01227-000. 
 
§ 5º Os empregados admitidos após a data base terão o direito de manifestar 
oposição ao desconto e renunciar aos benefícios desta CONVENÇÃO 
COLETIVA DE TRABALHO, conquistada pela categoria e seu Sindicato, no 
prazo de 10 (dez) dias corridos após término do contrato de experiência. 
 
§ 6º As oposições levadas a efeito mediante listas ou cartas, mesmo enviadas ao 
SINDPD através de Cartório, serão consideradas desacato às Assembleias e 
nulas de pleno direito, na forma do artigo 9º da Consolidação das Leis do 
Trabalho.   
 
§ 7º Havendo eventual reclamação trabalhista e/ou demandas administrativas, o 
SINDPD será notificado para ingressar no polo passivo e realizar a defesa da 
Contribuição prevista nesta Cláusula em todas as Instâncias, sendo responsável 
pelo ressarcimento em eventual condenação. 
 
CLÁUSULA 61ª - MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS. 
 
O inadimplemento dos prazos e determinações acordados na presente 
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO acarretará à parte infratora as 
seguintes penalidades: 
 
A) descumprimento de Cláusula de natureza trabalhista, multa no valor de 20% 
(vinte por cento) do salário normativo da categoria, Cláusula "Salários 
Normativos", “alínea C”, sem prejuízo da aplicação de juros moratórios e 
atualização monetária, por infração, a ser revertida em favor da parte prejudicada. 
 

http://www.sindpd.org.br/
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B) descumprimento de Lei e da presente CONVENÇÃO COLETIVA DE 
TRABALHO, referente a contribuições sindicais, associativas e assistencial, 
multa no valor correspondente a 20% (vinte por cento) do montante não 
recolhido, corrigido pela variação do IGP da FGV, cumulativamente, por mês de 
atraso, revertida em favor do SINDPD. 

 
 

03 - CLÁUSULAS INEXISTENTES NA CCT2018, CUJO TEOR DESEJAMOS 
VER INCLUÍDAS NA CONVENÇÃO COLETIVA DE 2019/2020: 

 
AUXILIO ALIMENTAÇÃO. 
 
Os empregados abrangidos por esta CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 
receberão, como Auxílio Alimentação, o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta 
reais) por mês. 
 
Parágrafo único – As empresas que já praticam este benefício ficam 
asseguradas as condições mais vantajosas. 
 
BOLSA DE ESTUDO. 
 
As empresas reembolsarão 50% (cinquenta por cento) do valor da mensalidade 
ao empregado que estiver fazendo curso que vá ao encontro dos interesses da 
empresa.   
TRABALHO INTERMITENTE. 
 
Com características literalmente estranhas às peculiaridades da rotina dos 
serviços de processamento de dados e tecnologia da informação, fica 
terminantemente proibida a contratação/mudança contratual, pelas Empresas da 
categoria econômica, de trabalhadores para jornada intermitente, de que trata o 
artigo 443, § 3º, da CLT, independentemente do tipo de relação jurídica. 
 
§ 1º Excepcionalmente a contratação será permitida, a pedido do SEPROSP 
como representante da Empresa interessada, mediante prova de 
necessidade/viabilidade, dirigido ao SINDPD. 
 
§ 2º Sendo plausível a contratação, desde já fica estabelecido como regra básica 
o pagamento dos períodos intrajornada, respeitado o intervalo Inter jornada de 
11 horas previsto no artigo 66 da CLT, como horas de sobreaviso, ao custo de 
1/3 do valor da hora normal, por hora ociosa. 
 
§ 3º A desobediência ao intervalo Inter jornada de que trata o artigo 66 da CLT, 
resultará na anulação automática do contrato de admissão do trabalhador, para 
este regime, passando a ser devidas todas as horas dos períodos intrajornada, 
do lapso contratual, como horas normais, isto é, no valor de 1/200 avos do valor 
do salário/remuneração, mensal. 
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§ 4º Na hipótese de desrespeito ao intervalo Inter jornada as horas trabalhadas 
serão remuneradas como extraordinárias, com o adicional de 100%. 
 
 
 
 
DIA DO PROFISSIONAL DE TI. 
 
Os empregados abrangidos por esta CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 
terão o dia 19 de outubro livre em comemoração ao dia do Profissional de TI. 
 
VALE-CULTURA. 
 
Após a assinatura da CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, as empresas 
terão prazo de 90 (noventa) dias para solicitar credenciamento junto ao Ministério 
da Cultura para propiciar aos seus empregados este benefício. 
 
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, ARTIGO 578 E SEGUINTES DA CLT. 
 
Nos termos da decisão tomada nas assembleias realizadas na forma do edital 
publicado no jornal  Folha de São Paulo, edição de 23 de novembro de 2018 e 
do Enunciado do Ministério Público do Trabalho nº 24/CCR de 27/11/2018, as 
Empresas integrantes das categorias econômicas abrangidas  pela presente 
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO ficam obrigadas a descontar do 
salário dos trabalhadores a importância correspondente a  1 (um) dia de salário, 
de que trata a Consolidação das Leis do Trabalho, artigo 578 e seguintes, 
observadas as regras de recolhimento e distribuição ali contidas. 
 
§ 1º O recolhimento será feito através de guia emitida pelo SINDPD. Após o 
recolhimento, as empresas remeterão ao SINDPD cópia da guia quitada e a 
relação nominal dos empregados, especificando os respectivos cargos, salários 
e contribuições realizadas; 
 
§ 2º Fica assegurado o prazo de 10 (dez) dias corridos, de 07 a 16 de janeiro de 
2019, de segunda a sábado das 9h00 às 17h00, para os empregados não sócios 
do SINDPD oporem-se ao desconto e renunciarem aos benefícios desta 
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, conquistada pela categoria e seu 
Sindicato, através de manifestação escrita e individualizada a ser apresentada 
pessoalmente nos seguintes endereços: São Paulo e região: Rua Juventus, 690, 
Mooca, São Paulo, SP; Araçatuba e região: Rua Campos Sales, 97, 9º andar, 
sala 94, Edifício Campos Sales, Centro, Araçatuba, SP; Araraquara e região: Rua 
Padre Duarte, 151, sala 57, Edifício América, Araraquara, SP; Bauru e região: 
Avenida Getúlio Vargas, 21-51 cj. 21 – Jardim Europa, Bauru, SP; Campinas e 
região: Rua Regente Feijó, 47, Centro, Campinas, SP; Jundiaí e região: Av. 
Jundiaí, 549, Anhangabaú, Jundiaí, SP; Presidente Prudente e região: Av. 
Coronel José Soares Marcondes, 871, Sala 112, Bosque, Presidente Prudente, 
SP; Ribeirão Preto e região: Rua Candido Portinari, 75, Jd. América, Ribeirão 
Preto, SP; Santos e região: Av. Ana Costa, 79, cj. 82, Vila Mathias, Santos, SP; 
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São José dos Campos e região: Rua Euclides Miragaia, 433, sala 1101, 11º 
andar, Centro, São José dos Campos, SP; São José do Rio Preto e região: Rua 
Silva Jardim, 2378, Pq. Industrial, São José do Rio Preto, SP e Sorocaba e região: 
Rua Sete de Setembro, 287 - sala 93 - Centro - Sorocaba, SP. 
 
§ 3º Aos empregados, não sócios do SINDPD, que estiverem comprovadamente 
afastados, por motivo de férias, auxílio doença, licença maternidade ou acidente 
do trabalho, no período previsto no parágrafo anterior, fica assegurado o prazo 
de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de retorno ao trabalho, para exercerem 
o direito de oposição ao desconto e renunciarem aos benefícios desta 
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, conquistada pela categoria e seu 
Sindicato, mediante manifestação escrita e individualizada, a ser apresentada 
pessoalmente na Sede ou nas Delegacias Regionais do SINDPD, cuja 
abrangência está disponível no site www.sindpd.org.br . 
 
§ 4º Os empregados, não sócios do SINDPD, que estiverem trabalhando fora do 
Estado de São Paulo poderão encaminhar a oposição ao desconto e renunciarem 
aos benefícios desta CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, conquistada 
pela categoria e seu Sindicato, através de carta registrada, endereçada à sede 
do SINDPD, Av. Angélica, 35 – Santa Cecília – São Paulo – SP – CEP 01227-
000. 
 
§ 5º Os empregados admitidos após a data base terão o direito de manifestar 
oposição ao desconto e renunciar aos benefícios desta CONVENÇÃO 
COLETIVA DE TRABALHO, conquistada pela categoria e seu Sindicato, no 
prazo de 10 (dez) dias corridos, após o término do contrato de experiência. 
 
§ 6º As oposições levadas a efeito mediante listas ou cartas, mesmo enviadas ao 
SINDPD através de Cartório, serão consideradas desacato às Assembleias e 
nulas de pleno direito, na forma do artigo 9º da Consolidação das Leis do 
Trabalho.   
 
§ 7º Havendo eventual reclamação trabalhista e/ou demandas administrativas, o 
SINDPD será notificado para ingressar no polo passivo e realizar a defesa da 
Contribuição prevista nesta Cláusula em todas as Instâncias, sendo responsável 
pelo ressarcimento em eventual condenação. 
 
 
QUINQUENIO 
 
As empresas pagarão um adicional de 3% (três por cento) do salário mensal do 
empregado, para cada 5 (cinco anos) trabalhados, a título de quinquênio. 
 
 

http://www.sindpd.org.br/

