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São Paulo, 05 de maio de 2021. 

 CIRCULAR 

Aditamento Emergencial à 

Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 

 

Informamos às empresas associadas e filiadas à atividade econômica de representação do SINDIMOV 

que em 03.05.2021 foi celebrado com o SINDICATO DOS MARCENEIROS DE SÃO PAULO 

um Aditamento Emergencial à Convenção Coletiva de Trabalho em vigor. 

Com este aditamento, observando as cláusulas nele estabelecidas e as disposições aplicáveis da Medida 

Provisória n. 1045, as empresas ficam dispensadas de negociar diretamente com a entidade 

sindical dos trabalhadores um Acordo Coletivo de Trabalho para redução proporcional da 

jornada de trabalho e de salários nas condições estabelecidas pela lei, conforme nossa Circular 

datada de 29.04.2021. 

Desta forma, independente da faixa salarial, poderá ser ajustado com o empregado uma redução 

proporcional da jornada de trabalho e de salário nos percentuais de 25%, 30%, 35%, 40%, 45% ou 

50%, de acordo com as necessidades de cada empresa. 

Lembramos que a Medida Provisória n. 1045 prevê a possibilidade da redução de jornada e de salário 

no percentual de 70% (setenta por cento) para empregados que percebem salário de até R$ 3.300,00, 

situação que continua prevalecendo. Todavia, para a celebração deste Aditamento Emergencial 

para salários superiores a R$ 3.300,00 o Sindicato Profissional não concordou com a inclusão 

deste percentual, justificando com o fato de que após a edição da Medida Provisória algumas 

empresas mantiveram contato para celebrar Acordo Coletivo de Trabalho para Redução de 

Salário nesse percentual, mas que não foi aceito pelo Sindicato, dentro da sua prerrogativa de 

negociação nos Acordos Coletivos. Assim, a entidade de classe laboral manteve a mesma posição 

nesta oportunidade. 

O Aditamento Emergencial não faz referência à Suspensão Temporária do Contrato de Trabalho, 

porém essa medida não precisa da concordância da entidade sindical dos trabalhadores, devendo ser 

ajustada diretamente com o funcionário e continuam prevalecendo as disposições da Medida Provisória 

n. 1045, já de conhecimento das empresas nos termos daquela Circular de 30.04.2021, à qual nos 

reportamos. 

As empresas deverão cadastrar os acordos no Ministério da Economia conforme orientações já 

divulgadas pelo SINDIMOV para que os empregados possam se valer do benefício emergencial de 

preservação do emprego e da renda, além de comunicar às representações profissional e patronal os 
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acordos pactuados, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos contado a partir de sua celebração com 

os empregados, ou se já firmado antes deste Aditamento, a partir da vigência deste instrumento. 

A comunicação ao sindicato profissional se fará através do e-mail: sindical@sindmarceneiros.org.br     

A comunicação ao sindicato patronal se fará através do e-mail: moveis@sindimov.org.br  

 

Os Acordos Coletivos de Trabalho já celebrados anteriormente pelas empresas com o Sindicato 

Profissional prevalecem e continuam válidos, somente deverão ser informados ao Sindicato Patronal. 

Torna-se oportuno ressaltar que o artigo 18 da Medida Provisória n. 1045 estabelece que "o tempo 

máximo de redução proporcional de jornada e de salário e de suspensão temporária do contrato de 

trabalho, ainda que sucessivos, não poderá ser superior a cento e vinte”, exceto se for estabelecida 

prorrogação do tempo máximo dessas medidas. Portanto, na atualidade, o prazo máximo da suspensão 

temporária do contrato de trabalho do empregado será de 120 (cento e vinte) dias, contados da data da 

publicação da Medida Provisória, nos termos do art. 2º e § 3º do artigo 7º (redução) e § 8º do 

artigo 8º (suspensão) da mesma. Portanto, o final desses benefícios (redução e suspensão) não 

deverá ultrapassar a data de 27.08.2021, salvo se ocorrer a prorrogação da Medida pelo 

governo.  

 

Em anexo a minuta do Aditamento Emergencial para conhecimento das empresas. Os esclarecimentos 

e dúvidas das empresas deverão ser direcionados ao SINDIMOV. 

 

 

 A DIRETORIA 
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