Fl. 01 de 05
Base Blumenau

COMUNICADO CONJUNTO SETCESC / SINTROBLU
Blumenau, 24 de maio de 2022.
Prezados Senhores,
Para conhecimento de V.Sa., relacionamos abaixo as alterações negociadas na Convenção Coletiva
de Trabalho, para o período 2022/2024, entre o Sindicato Patronal e Laboral de Blumenau:
CLÁUSULA - VIGÊNCIA E DATA-BASE
As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º de maio de 2022 a
30 de abril de 2024 e a data-base da categoria em 01º de maio.
CLÁUSULA – ABRANGÊNCIA
Com abrangência territorial em Ascurra/SC, Benedito Novo/SC, Blumenau/SC, Doutor Pedrinho/SC,
Gaspar/SC, Indaial/SC, Pomerode/SC, Rio dos Cedros/SC, Rodeio/SC e Timbó/SC.
CLÁUSULA TERCEIRA - SALÁRIO NORMATIVO
Aos salários normativos dos integrantes da categoria laboral vigentes até 30/04/2022, será acrescido um
abono salarial mensal, a partir de 01/05/2022, conforme valores abaixo:
FUNÇÃO
Motorista de bitrem
Motorista de semirreboque e reboque
Motorista de caminhão com 3° eixo
Motorista de coleta e entrega (até 150 km)
Condutor de motocicleta e motoneta (moto-entrega)
Motorista de caminhão basculante (toco/truck)
Motorista de carreta basculante
Motorista de caminhão leva entulho
Motorista de caminhão guincho ou auto socorro
Motorista de caminhão betoneira
Motorista de caminhão compactador(lixo)
Motorista de caminhão guindaste
Conferente
Vendedor de serviço
Demais empregados

VALOR SALÁRIO
2.513,00
2.267,00
1.925,00
1.763,00
1.762,00
1.999,00
2.355,00
1.999,00
2.018,00
2.019,00
2.326,00
2.355,00
1.840,00
1.681,00
1.452,00

ABONO
314,00
283,00
241,00
220,00
220,00
250,00
294,00
250,00
252,00
252,00
291,00
294,00
230,00
210,00
181,00

Ficam estabelecidos os seguintes salários normativos para os integrantes da categoria laboral, a partir de
01/11/2022:
FUNÇÃO
Motorista de bitrem
Motorista de semirreboque e reboque
Motorista de caminhão com 3° eixo 2
Motorista de coleta e entrega (até 150 km)
Condutor de motocicleta e motoneta (moto-entrega)
Motorista de caminhão basculante (toco/truck)
Motorista de carreta basculante
Motorista de caminhão leva entulho
Motorista de caminhão guincho ou auto socorro
Motorista de caminhão betoneira
Motorista de caminhão compactador(lixo)
Motorista de caminhão guindaste
Conferente
Vendedor de serviço
Demais empregados

VALOR
2.827,00
2.550,00
2.166,00
1.983,00
1.982,00
2.249,00
2.649,00
2.249,00
2.270,00
2.271,00
2.617,00
2.649,00
2.070,00
1.891,00
1.633,00
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CLÁUSULA - CORREÇÃO SALARIAL
Todos os componentes da categoria profissional terão uma correção salarial 12,50% (doze vírgula
cinquenta por cento) sobre os salários de abril/2022, a partir de 1º de novembro de 2022.
Parágrafo 1º. - Pela concessão do índice supramencionado, restam quitadas todas e quaisquer perdas
salariais da categoria laboral, no período de 01/05/2021 à 30/04/2022.
Parágrafo 2º. - As empresas que, eventualmente, concederam aumento espontâneo de salário no período de
01/05/2021 à 30/04/2022, poderão compensá-lo na forma legal.
Parágrafo 3º. - As partes convencionam que no mês de maio/2023 deverá ser aplicado sobre os salários de
abril/2023 de todos os trabalhadores, para recompor o poder de compra e assim repor as perdas com a
inflação do período, um reajuste não inferior a 100% (cem por cento) do INPC acumulado no período de
01/05/2022 à 30/04/2023, com negociação, em aditivo, de qualquer acréscimo adicional.
CLÁUSULA - ABONO
As empresas pagarão a todos os seus empregados que percebam valores superiores aos pisos salariais
estabelecidos na Cláusula 3ª, mensalmente, de maio a outubro de 2022, um abono no valor correspondente a
12,50% (doze vírgula cinquenta por cento) sobre os salários de abril/2022.
CLÁUSULA - AFASTAMENTOS PROLONGADOS
As empresas pagarão aos motoristas e/ou ajudantes que permanecerem fora do domicílio de trabalho, a título
de ajuda de custo para alimentação, os seguintes valores, para cada dia, distribuídos como segue:
A partir de 01.05.2022:
1) Para viagens com destinos às Regiões Sul e Sudeste - R$ 73,50.
a) Café da manhã: R$ 24,50, se o afastamento assim o exigir;
b) Almoço: R$ 24,50, se o afastamento assim o exigir;
c) Jantar: R$ 24,50, igualmente se o afastamento assim o exigir.
2) Para viagens com destinos às Regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste - R$ 79,80
a) Café da manhã: R$ 26,60, se o afastamento assim o exigir;
b) Almoço: R$ 26,60, se o afastamento assim o exigir;
c) Jantar: R$ 26,60, igualmente se o afastamento assim o exigir.
Parágrafo 1º - As partes convencionam que no mês de maio de 2023 deverá ser aplicado sobre valores da
ajuda de custo para alimentação acima mencionados, um reajuste não inferior a 100% (cem por cento) do
INPC acumulado no período de 01/05/2022 a 30/04/2023, com negociação, em aditivo, de qualquer
acréscimo adicional.
Parágrafo 2º. - Os motoristas e ajudantes, que permanecerem fora do domicílio por mais de 12 horas, mas
que retornarem a empresa no mesmo dia, farão jus a um almoço e jantar.
Parágrafo 3º. - Os valores da ajuda de custo para alimentação não poderão ser computados como salários e
não sofrerão a incidência do INSS, do FGTS e do IRRF.
CLÁUSULA - AJUDA ALIMENTAR
Os empregados, que vierem a ultrapassar o limite diário legal de horas extras, perceberão das empresas uma
ajuda de custo para lanche no valor de R$ 24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta centavos) a partir
de 01/05/2022, salvo para as empresas que tenham refeitório e forneçam alimentação gratuitamente.
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Parágrafo único - As partes convencionam que no mês de maio de 2023 deverá ser aplicado sobre valor da
ajuda alimentar acima mencionada, um reajuste não inferior a 100% (cem por cento) do INPC acumulado no
período de 01/05/2022 a 30/04/2023, com negociação, em aditivo, de qualquer acréscimo adicional.
CLÁUSULA - VALE REFEIÇÃO
As Empresas concederão a todos os seus empregados vale refeição no valor de R$ 24,50 (vinte e quatro
reais e cinquenta centavos) por dia de trabalho, a partir de 01/05/2022 salvo para empregados que
receberem a diária prevista na cláusula “Afastamentos Prolongados” e para as empresas que tenham
refeitório e forneçam a alimentação gratuitamente.
Parágrafo 1º. – O valor do vale refeição deverá ser discriminado, mensalmente, na folha de pagamento do
empregado ou disponibilizado através de ticket ou cartão eletrônico.
Parágrafo 2º. - A empresa que optar por se cadastrar no Programa de Alimentação do Trabalhador, poderá
descontar do empregado até 10% (dez por cento) do valor total do vale refeição, desde que o valor líquido
pago ao empregado diariamente não seja inferior ao convencionado no caput.
Parágrafo 3º. - As partes convencionam que no mês de maio de 2023 deverá ser aplicado sobre o valor
acima um reajuste não inferior a 100% (cem por cento) do INPC acumulado no período de 01/05/2022 a
30/04/2023, com negociação, em aditivo, de qualquer acréscimo adicional.
CLÁUSULA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO
As empresas ficam obrigadas a contratar seguro de vida em grupo a todos os seus funcionários, sob pena de
indenização dos valores equivalentes abaixo.
Parágrafo 1º. - O seguro contratado pela empresa deverá oferecer ao trabalhador cobertura no valor mínimo
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), de morte por qualquer causa e invalidez permanente total ou parcial
por acidente, e R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) relativo à assistência funeral para o segurado
acima indicado.
Parágrafo 2º. - As partes convencionam que no mês de maio/2023 deverá ser aplicado sobre os valores
acima um reajuste não inferior a 100% (cem por cento) do INPC acumulado no período de 01/05/2022 à
30/04/2023, com negociação, em aditivo, de qualquer acréscimo adicional.
Parágrafo 3º. - Fica convencionado que os valores das coberturas acima pactuadas, no caso de contratos
vigentes e com prazo determinado de término para depois do início da vigência do presente instrumento
coletivo, podem ser atualizados quando da renovação das apólices, mantendo-se os valores pactuados na
CCT vigente até 30/04/2022.
CLÁUSULA - ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE
Será devido o adicional de insalubridade em grau mínimo (10%) ao motorista de veículo destinado a coleta e
transporte de lixo, em grau médio (20%), ao motorista e/ou ajudante que acesse a câmara fria na carga e
descarga de mercadorias perecíveis.
Parágrafo 1º. – O adicional de insalubridade terá como base de cálculo o piso normativo da categoria
profissional.
Parágrafo 2º. - Não será devido o adicional de periculosidade nos casos em que o veículo for dotado de
tanque de combustível suplementar, com capacidade superior a 200l (duzentos litros), desde que, a
instalação do referido tanque seja original de fábrica e/ou devidamente certificado pelo INMETRO.
Parágrafo 3º. - É devido o adicional de periculosidade ao condutor que executa o transporte de carga com
motocicleta ou motoneta (motofretista), nos termos do §4º. Do artigo 193 da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT.
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CLÁUSULA - TAXA NEGOCIAL LABORAL
Considerando o previsto na Lei nº 13.467/2017, que consagrou o princípio da prevalência do negociado sobre
o legislado e admite a realização do desconto salarial previsto em convenção ou acordo coletivo de trabalho,
quando devidamente autorizado (CF, art. 8º, I, c/c CLT, arts. 611 e 611-B, XXVI); e
Considerando, ainda, o item 10 da Nota Técnica nº 2, de 26/10/2018, da Coordenação Nacional de Promoção
da Liberdade Sindical (CONALIS), do Ministério Público do Trabalho – MPT, que assevera ser a assembleia
de trabalhadores, regularmente convocada, fonte legítima para a estipulação de contribuição destinada ao
custeio das atividades sindicais, podendo estabelecer o valor, a forma do desconto, a finalidade e a
destinação da contribuição (CLT, art. 513, e), se assegurado o direito a oposição dos trabalhadores não
associados;
Ficam as empresas obrigadas a descontar na folha de pagamento de todos os empregados abrangidos pela
presente Convenção Coletiva de Trabalho, para complementação na manutenção da representação sindical
profissional, a TAXA NEGOCIAL, equivalente a um dia de trabalho da remuneração total dos empregados,
nos meses de maio/2022, novembro/2022, maio/2023 e novembro/2023, conforme deliberação dos
trabalhadores na Assembleia Geral convocada para tal finalidade.
Parágrafo 1º - O recolhimento deverá ser feito em favor do Sindicato Profissional, até o dia 10 do mês
seguinte ao desconto, ou seja, 10/06/2022, 10/12/2022, 10/06/2023 e 10/12/2023.
Parágrafo 2º – As empresas reconhecem que qualquer tentativa em criar embaraços para cobrança da taxa
negocial constitui ato antissindical, nos termos dos arts. 1º e 2º da Convenção 98 da OIT, conforme exposto
na Nota Técnica nº 1, de 27/04/2018, da Coordenação Nacional de Promoção da Liberdade Sindical
(CONALIS), do Ministério Público do Trabalho – MPT.
Parágrafo 3º - A empresa que não efetuar o desconto da taxa negocial nos meses estabelecidos, dos
empregados que não manifestaram oposição perante o Sindicato Laboral e, consequentemente, deixaram de
entregar documento isentando-a da obrigação, fica obrigada a recolher as importâncias devidas, sem ônus
para os empregados.
Parágrafo 4º - O recolhimento fora do prazo capitulado no § 1º, sujeita a empresa infratora ao recolhimento
acrescido da multa de 2% (dois por cento), mais os juros legais.
Parágrafo 5º - O Sindicato Laboral assume a responsabilidade por eventual devolução ao trabalhador de
valores descontados a título de taxa negocial, caso haja, no futuro, sentença definitiva em ação trabalhista
individual, que considere esse desconto em sua folha de pagamento indevido.
CLÁUSULA – TAXA NEGOCIAL PATRONAL
Em Assembléia Geral Extraordinária, realizada na sede do SETCESC, no dia 10/05/2022, às 9:30 horas,
conforme edital de convocação publicado no JORNAL DIÁRIO CATARINENSE, de 29/04/2022, página
06 – Publicação Legal, através de vídeo conferência, em face da pandemia de COVID-19, declarada pela
OMS, as empresas pertencentes à categoria econômica do TRC, representadas por sua entidade de
classe, APROVARAM, com fundamento no art. 8º., inciso IV, da Constituição Federal, combinado com o art.
513º., alínea “e” da CLT, o estabelecimento de uma TAXA NEGOCIAL PATRONAL, a título de
contrapartida pecuniária pelos serviços prestados no presente processo negocial da representação
sindical da respectiva categoria econômica, no valor de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), para
empresas Optantes tanto do Lucro Real como no Presumido, divididas em 3 parcelas de R$ 400,00
(quatrocentos reais), com vencimentos estabelecidos para 25/07/2022-2023, 25/11/2022-2023 e
25/03/2023-2024 e de R$ 600,00(seiscentos reais) para empresas Optantes do Simples Nacional,
divididas em 3 parcelas de R$ 200,00 (duzentos reais), com vencimentos estabelecidos para
25/07/2022-2023, 25/11/2022-2023 e 25/03/2023-2024, devendo ser recolhidas em qualquer agência
bancária ou casa lotérica e após o vencimento somente na Instituição Bancária indicada no boleto a ser
fornecido pelo SETCESC.
Parágrafo único - A falta de recolhimento da contribuição, ou o recolhimento efetuado fora do prazo acima
estabelecido, acarretará na aplicação da multa de 2% (dois por cento), acrescida dos juros legais e, em caso
de cobrança judicial, pagará ainda as custas processuais e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento)
sobre o valor do débito. Fica eleito, desde já o foro da Comarca de Blumenau, para a cobrança judicial da
referida contribuição, por mais privilegiado que outro se apresente.
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CLÁUSULA - REVOGAÇÃO CCT ANTERIOR
Convencionam as partes, que o prazo da vigência da Convenção Coletiva de Trabalho registrada no MTE sob
número SC002388/2020 em 01/12/2020, por meio do processo número 10263.104239/2020-72 foi de
01/05/2021 a 30/04/2022, quando ocorreu nova negociação e entrou em vigor o presente instrumento.

OSMAR RICARDO LABES
PRESIDENTE / SETCESC

JOSÉ VILMAR ZIMMERMANN
PRESIDENTE / SINTROBLU

