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SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DA CONSTRUCAO E DO MOBILIARIO DE 
IRATI, CNPJ n. 03.749.691/0001-19, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). RONALDO 
WINKLAM; 
  
E  
 
SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE SERRARIAS, CARPINTARIAS, TANOARIAS E MARCENARIA DE 
IRATI, CNPJ n. 78.149.218/0001-08, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). ESTANISLAU 
FILLUS; 
  
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 maio de 2018 a 30 de abril de 2019 e a data-base da categoria em 01º de maio.  
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA  
 
O presente Termo Aditivo de Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) a) 
Trabalhadores do ramo das indústrias de serrarias, desdobramento e beneficiamento de madeira, 
fabricação de laminados, compensados, aglomerados, chapas de fibra de madeira, embalagens, 
carpintarias, esquadrias, tanoarias, artigos diversos de madeira e enquadrados no ramo da madeira, 
Trabalhadores das indústrias de Vassouras, Escovas e Pincéis, Trabalhadores nas Indústrias do 
Mobiliário e Marcenaria (Fabricação de Móveis de Madeira, Junco, Vime, Fabricação de Móveis de 
Metal, Fabricação de Móveis de Material Plástico e Fibra de Vidro, Banco de Automóveis, Cortinados, 
Estofos, Fabricação de Artefatos de Colchoaria, Fabricação de Persianas e Artefatos do Mobiliário, 
Fabricação de Móveis e Peças do Mobiliário e Marcenaria), dos municípios de Fernandes Pinheiro, 
Guamiranga, Irati, Ivaí, Palmeira, Porto Amazonas, Rebouças, Rio Azul e Teixeira Soares; 
b)Trabalhadores na Indústria de Artefatos de Cimento Armado, Produtos de Cimento e Ladrilhos 
Hidráulicos, dos municípios de Fernandes Pinheiro, Guamiranga, Imbituva, Irati, Ivaí, Rebouças, Rio 
Azul, São João do Triunfo e Teixeira Soares; c) Trabalhadores na Indústria da Construção Civil 
(Pedreiros, Carpinteiros, Pintores, Estucadores, Bombeiros Hidráulicos e Engenharia Consultiva), c) 
Oficiais Eletricistas e Trabalhadores na Indústria de Instalações Elétricas, Hidráulicas, Gás e 
Sanitárias, d) Trabalhadores na Indústria de Cerâmica para Construção e de Olaria, e) Trabalhadores 
na Indústria de Mármores e Granitos, f) Trabalhadores nas Indústrias de Montagens Industriais e 
Serviços Relativos à Instalação e Manutenção do Gasoduto, g) Trabalhadores na Indústria de 
Pintura, Decorações, Estuques, Ornato, Cal e Gesso dos municípios de Fernandes Pinheiro, 
Guamiranga, Imbituva, Irati, Ivaí, Palmeira, Rebouças, Rio Azul, São João do Triunfo e Teixeira 
Soares, com abrangência territorial em Irati/PR, Rebouças/PR, Rio Azul/PR e Teixeira Soares/PR.  



 
Contrato de Trabalho –  Admissão, Demissão, Modalidades  

 
Desligamento/Demissão  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - RESCISÕES CONTRATUAIS  
 
 

Na cláusula DÉCIMA NONA da CCT (RESCISÕES CONTRATUAIS), se faz necessário incluir o parágrafo 
único:  

RESCISÕES CONTRATUAIS 

As homologações das rescisões contratuais e o pagamento das verbas decorrentes atenderão as seguintes 
condições: 

a) até o primeiro dia útil imediato ao término do contrato; ou 

b) até o décimo dia, contado da data da notificação da demissão, quando da ausência do aviso prévio, 
indenização do mesmo ou dispensa de seu cumprimento; 

c) o não atendimento dos prazos acima fixados implicará no pagamento de multa equivalente a um dia de 
salário para cada dia de atraso, a partir  da data em que deveria ocorrer o pagamento,  diretamente ao 
empregado dispensado juntamente com as demais verbas rescisórias; 

d) a multa aqui prevista não se aplicará as demissões em decorrência de decretação de falência ou 
concordata; 

e) no caso de falta ou recusa do empregado no recebimento das verbas, comunicará a empresa, o Sindicato 
dos Trabalhadores, mediante protocolo, para ressalva de seus direitos; 

f) quando da homologação, deverão as empresas apresentar o exame médico demissional; 

g) a homologação da rescisão contratual devidamente homologada pela entidade sindical  concede quitação 
total e inquestionável apenas dos  valores expressamente discriminados no Termo de Rescisão. 

h) quando da despedida do empregado deverá a empresa apresentar o comprovante de recolhimento do 
FGTS e da multa, se devida, nos termos do parágrafo 1o do Artigo 9°, do Decreto 2.430/97 que regulamentou 
a Lei 9.491/97 e a Lei Complementar nº 110 de 29/06/2001; 

i) todos os empregados com mais de 06 (seis) meses de trabalho terão assegurada a exigência de 
homologação da rescisão do contrato de trabalho, no sindicato da classe, excetuando-se, entretanto, esta 
disposição no caso de inexistência de sede ou sub-sede do Sindicato Laboral no município de trabalho do 
empregado dispensado. 

j) as homologações de rescisão de contrato de trabalho, quando pagas em cheques, deverão ser feitas até 
as 14:00 horas; 

k) quando da rescisão de contrato de trabalho, obriga-se a empresa a fornecer cópia ao empregado do perfil 
profissiográfico previdenciário (documento onde consta o perfil do trabalhador, durante o seu contrato de 
trabalho, com as atividades desempenhadas), devidamente atualizadas, bem como a cópia do exame 
admissional, periódico e ainda, carta de referência quando solicitado com antecedência. 



Parágrafo único: Em razão do advento da Lei 13.467/2017, estabelecem as partes que as obrigatoriedades 
e procedimentos estabelecidos na presente Cláusula somente terão validade e necessidade de cumprimento 
das medidas até o dia 12 de Novembro de 2017. 

 
 

Jornada de Trabalho –  Duração, Distribuição, Controle, Faltas  
 

Outras disposições sobre jornada  
 

 
CLÁUSULA QUARTA - JORNADA INCOMPLETA  
 
 

Na cláusula TRIGÉSIMA PRIMEIRA da CCT (JORNADA INCOMPLETA), se faz necessário incluir o 
parágrafo único:  

JORNADA INCOMPLETA  

Se por determinação da empresa a jornada de trabalho for reduzida no todo ou em parte, as horas não 
trabalhadas não poderão ser compensadas em outro dia, fazendo jus os empregados ao pagamento integral 
daquele dia. 

Parágrafo único: Em razão do advento da Lei 13.467/2017, estabelecem as partes que as obrigatoriedades 
e procedimentos estabelecidos na presente Cláusula somente terão validade e necessidade de cumprimento 
das medidas até o dia 12 de Novembro de 2017. 

 

 

 

RONALDO WINKLAM  

Presidente  

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DA CONSTRUCAO E DO 

MOBILIARIO DE IRATI  

 

 

 

ESTANISLAU FILLUS  

Presidente  

SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE SERRARIAS, CARPINTARIAS, TANOARIAS E 

MARCENARIA DE IRATI  

 

 
 

ANEXOS  
ANEXO I - ATA DE FECHAMENTO DA CCT IRATI X IRATI 2018  

 
 

Anexo (PDF) 

 
 

http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR062977_20182018_10_25T14_58_58.pdf


ANEXO II - ATA RETIFICADORA - ADITO IRATI X IRATI 2018  
 
 

Anexo (PDF) 

 
    A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério do Trabalho e Emprego 
na Internet, no endereço http://www.mte.gov.br.  
 

 

http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR062977_20182018_10_25T15_02_38.pdf

