
TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2020/2021 

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: ES000085/2021 
DATA DE REGISTRO NO MTE: 12/03/2021 
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR004532/2021 
NÚMERO DO PROCESSO: 14021.123212/2021-63 
DATA DO PROTOCOLO: 04/03/2021 

NÚMERO DO PROCESSO DA CONVENÇÃO COLETIVA PRINCIPAL: 46207.006222/2019-39 
DATA DE REGISTRO DA CONVENÇÃO COLETIVA PRINCIPAL: 08/08/2019 

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/. 
SIND OF MARCENEIROS TRAB IND MOVEIS MAD SERRARIAS CARPINTARIAS TANOARIAS MAD 
COMP LAM AGLORMERADOS C F M M J VIME VAS CORT EST ESC PIN ESTADO ES, CNPJ n. 
30.688.840/0001-50, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). LAURO QUEIROZ RABELO;

E 

SINDIMOL - SINDICATO DAS INDUSTRIAS DA MADEIRA E DO MOBILIARIO DE LINHARES E REGIAO 
NORTE DO ESPIRITO SANTO, CNPJ n. 27.563.147/0001-46, neste ato representado(a) por seu Diretor, Sr
(a). ADEMILSE GUIDINI;

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 2020 a 30 de abril de 2021 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) O presente 
Termo aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) econômica(s) e 
profissional (ais), nas seguintes representações: mobiliário e similares, móveis com predominância 
de metal, de madeira, de materiais não classificados, estofados, colchoarias, capotarias, cortinados, 
beneficiamento de madeiras, marcenaria naval, serrarias, carpintarias, tanoarias, moveis de junco e 
vime, vassouras, escovas, pincéis, madeiras laminadas, aglomeradas, fibras de madeira, troncos, 
embalagens e carrocerias de madeiras, as indústrias e fabricas de móveis em geral, representadas 
pelo Sindicato Patronal, e se aplica a todos os trabalhadores da categoria, sindicalizados ou não, 
independente do setor de trabalho que prestarem serviços, na base territorial Estadual do Sindicato 
Profissional (Somtimes) e na seguinte base territorial Patronal (Sindimol): Jaguaré, Linhares, Rio 
Bananal, Sooretama,São Mateus, Conceição da Barra, Pedro Canário, Pinheiros, Montanha, Boa 
Esperança, Mucurici e Ponto Belo, todos no Estado do Espírito Santo, com abrangência territorial em 
Jaguaré/ES, Linhares/ES e Rio Bananal/ES. 

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO 
PISO SALARIAL 

CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL 

Fica garantido a partir de 01 de maio de 2020, através do presente Termo Aditivo o piso salarial admissional 
da categoria,de acordo com a classificação abaixo:

FUNÇÃO SALÁRIO
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MARCENEIRO A E TÉCNICOS R$ 1.865,00 (Hum mil, oitocentos e sessenta e cinco 
reais)

OFICIAL R$ 1.505,00 (hum mil quinhentos e cinco reais)

MEIO OFICIAL R$ 1.239,00(hum mil duzentos e trinta r nove reais)

AUX. ADM. R$ 1.168,00 (hum mil cento e sessenta e oito reais)

AUX. DE LINHA DE 
PRODUÇÃO

R$ 1.120,00 (hum mil cento e vinte reais)

AUX. DE PRODUÇÃO E VIGIA R$ 1.100,00 (hum mil cem reais)

REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS 

CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL 

Ficam as empresas na obrigação de reajustar os salários de todos os funcionários, a partir de 01/05/2020 
em 3,0% (três por cento), incidentes sobre o salário de abril/2020.

RELAÇÕES SINDICAIS 
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS 

CLÁUSULA QUINTA - QUOTA DE SOLIDARIEDADE/ REFORÇO SINDICAL 

Fica acordado que o desconto pela empresa da quota de solidariedade dos trabalhadores que 
solidariamente não se oporem, no prazo de 10 (dez) dias, a partir da assinatura deste, contribuirão com sua 
entidade de classe no valor de 3% (três por cento) sobre os salários de até R$ 1.200,00 (hum mil e 
duzentos reais) mensais divididos em duas parcelas, sendo a primeira de R$ 18,00 (dezoito reais) a ser 
descontada em julho de 2020 e a segunda de R$ 18,00 (dezoito reais) a ser descontada em agosto de 
2020. Para os trabalhadores com salário acima de R$ 1.201,00 (hum mil e duzentos e um reais) o desconto 
será de 3% (três por cento) sobre o salário, limitado ao valor de R$ 60,00 (sessenta reais) divididos em 
duas parcelas ao valor proporcional a cada uma, com os descontos de cada parcela nos meses de julho e 
agosto de 2020.

Parágrafo Único- As contribuições citadas nesta Cláusula, servirá como reforço sindical para manutenção 
da CCT 2019/2021 e seu aditivo, para cobrir as despesas oriundas da aplicação da mesma em favor dos 
trabalhadores nas ações de cumprimento, intervenções nas empresas por força de fiscalização do termo, 
bem como assistência jurídica gratuita, despesas com documentação no atendimentos aos trabalhadores, 
devendo referida contribuição ser recolhida até o quinto dia do mês subsequente ao desconto através de 
guias ou diretamente na tesouraria da entidade.

Page 2 of 3Mediador - Extrato Termo Aditivo de Convenção Coletiva

24/03/2021http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?NrSolicitacao...



OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE RELAÇÃO ENTRE SINDICATO E EMPRESA 

CLÁUSULA SEXTA - AJUDA FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA 

Fica acordado que, todas as Empresas na base territorial dos sindicatos convenentes, pagarão 
mensalmente ao Sindicato Profissional, uma taxa no valor de R$ 15,00 (quinze reais) por trabalhador, que 
contribuirá para manutenção no atendimento médico e odontológico dos trabalhadores, oferecido nas 
clínicas conveniadas com o Sindicato Profissional, não podendo em hipótese alguma, ser descontada dos 
trabalhadores, sendo que as empresas que comprovarem filiação ao Sindicato Patronal e estiverem em dia  
com suas obrigações, pagarão mensalmente ao Sindicato Profissional uma taxa no valor de R$ 12,00 (doze 
reais) por trabalhador.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas constantes na CCT 2019/2021 vigente.

E, por estarem assim justos e acordados, firmam o presente Aditivo a Convenção Coletiva de Trabalho 
2019/2021, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que seja distribuída entre as partes.

LAURO QUEIROZ RABELO 
PRESIDENTE 

SIND OF MARCENEIROS TRAB IND MOVEIS MAD SERRARIAS CARPINTARIAS TANOARIAS MAD COMP LAM 
AGLORMERADOS C F M M J VIME VAS CORT EST ESC PIN ESTADO ES 

ADEMILSE GUIDINI 
DIRETOR 

SINDIMOL - SINDICATO DAS INDUSTRIAS DA MADEIRA E DO MOBILIARIO DE LINHARES E REGIAO NORTE DO 
ESPIRITO SANTO 

ANEXOS 
ANEXO I - ATA ASSEMBLEIA 

Anexo (PDF)

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