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Parágrafo 3º  - As antecipações gerais concedidas entre 01/05/16 a 30/04/17 poderão ser 
compensadas, assim como eventuais antecipações concedidas a partir de 01/05/17 por conta da 
presente Convenção. 
 
 
Parágrafo 4º -  Todas as diferenças salariais resultantes da aplicação da 1º parcela do índice de 
reajuste acima para os trabalhadores em atividade serão pagas sem qualquer acréscimo, de uma 
única vez, até a folha de pagamento do mês de novembro de 2.017. 
 
Parágrafo 5º - As diferenças de verbas rescisórias, resultantes da aplicação da 1ª parcela do 
índice de reajuste poderão ser pagas sem qualquer acréscimo, até folha de pagamento do mês 
de novembro de 2.017. 
 

 
PISO SALARIAL 

 
CLÁUSULA SEXTA - PISOS SALARIAIS 
 
Os salários normativos (pisos salariais) são os seguintes para os ocupantes dos respectivos 
cargos: 
 
Desenhistas R$ 2.964,00 

Auxiliar de Desenhistas R$ 2.070,00 
  
Parágrafo 1° - Os salários normativos acima, correspondem à remuneração mensal. 
  
Parágrafo 2° -  As empresas poderão contratar Auxiliar de Desenhista, desde que não tenha 
exercido anteriormente a função de desenhista ou projetista na referida empresa em que está 
sendo contratado, fato esse comprovado em carteira profissional. 
 

PAGAMENTO DE SALÁRIOS – FORMAS E PRAZOS 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - PAGAMENTO DE SALÁRIOS 
As empresas comprometem-se a efetuar o pagamento dos salários até o 5º (quinto) dia útil após 
vencido o mês, mantendo as condições mais favoráveis que são praticadas pelas empresas.  
  
Parágrafo 1º  - O atraso do pagamento de salário, 13º (décimo terceiro) salário, férias e seu 
respectivo abono, implicarão no pagamento de correção monetária equivalente à TR, mais juros 
de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data devida para pagamento até a data do 
efetivo pagamento. 
  
Parágrafo 2º  - As empresas que não possuam postos bancários em suas dependências ou que 
não efetuem o pagamento de salário na própria empresa, deverão liberar seus empregados para 
permitir o recebimento. Este parágrafo não se aplica aos empregados que optarem por ter seus 
salários depositados em banco/agência que não seja aquele (a) que a empresa utiliza para tal 
finalidade. 
  
Parágrafo 3º  - As diferenças salariais, oriundas da aplicação da presente Convenção Coletiva, 
poderão ser satisfeitas na folha de pagamento conforme estabelecido no parágrafo 4º da cláusula 
quinta.  
   

 
 
 
 
 


























