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SINDICATO DOS CONDUTORES DE VEICULOS E TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE LOGISTICA
E DE TRANSPORTE DE CARGA E PASSAGEIROS DE BLUMENAU, CNPJ n. 83.092.817/0001-64, neste
ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOSE VILMAR ZIMMERMANN;
E
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGA E LOGISTICA NO ESTADO DE SANTA
CATARINA - SETCESC, CNPJ n. 82.662.776/0001-31, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a).
OSMAR RICARDO LABES;
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 novembro 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) A presente
Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) Trabalhadores condutores de veículos
rodoviários (motoristas de ciclomotor, motoneta, motocicleta, triciclo, quadriciclo, automóvel, microônibus, ônibus, caminhonete, camionete, caminhão, caminhão trator, reboque ou semi-reboque,
trator de rodas, trator de esteira e trator misto) utilizados para o transporte de cargas ou
passageiros, inclusive motocicletas, motoboys, motofretista, Trabalhadores em empresas de
logística, Trabalhadores nas empresas de transporte rodoviário de cargas, trabalhadores nas
empresas de transporte rodoviário de cargas próprias, trabalhadores em empresas de transporte
rodoviário de passageiros (urbano, de turismo, de fretamento, intermunicipais, interestaduais e
internacionais), trabalhadores cobradores, despachantes, fiscais, bilheteiros, mecânicos,
borracheiros, eletricistas, ferreiros, latoeiros, pintores e conferentes de cargas, escriturários e
pessoal de administração, bem como motoristas de caminhão basculante, caminhão guincho ou
plataforma de resgate, caminhão munk e demais empregados que operam veículos automotores,
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, 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.
Salários, Reajustes e Pagamento
Piso Salarial

CLÁUSULA TERCEIRA - SALÁRIO NORMATIVO

Ficam estabelecidos os seguintes salários normativos para os integrantes da categoria laboral,
a partir de 01/11/2020:
FUNÇÃO
Motorista de Bi-Trem
Motorista de semi-reboque e reboque
Motorista de caminhão com 3º eixo
Motorista de entrega e coleta (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
R$ 2.336,00
R$ 2.107,00
R$ 1.789,00
R$ 1.639,00
R$ 1.638,00
R$ 1.858,00
R$ 2.189,00
R$ 1.858,00
R$ 1.876,00
R$ 1.877,00
R$ 2.162,00
R$ 2.189,00
R$ 1.710,00
R$ 1.562,00
R$ 1.350,00

Reajustes/Correções Salariais
CLÁUSULA QUARTA - CORREÇÃO SALARIAL

Para cumprir o que determina o Parágrafo 3º da Cláusula 4ª da Convenção Coletiva de
Trabalho, as empresas concederão para todos os componentes da categoria profissional, a
partir de 01/11/2020, correção salarial de 3% (três por cento), aplicados sobre os salários de
abril/2020.
Parágrafo 1º: Pela concessão do índice supramencionado, restam quitadas todas e quaisquer
perdas salariais da categoria laboral, no período de 01/05/2019 a 30/04/2020.
Parágrafo 2º: As empresas que concederam aumento expontâneo de salário no período de
01/05/2019 a 31/10/2020, poderão compensá-lo na forma da lei.

Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros
Ajuda de Custo

CLÁUSULA QUINTA - 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 01.11.2020:
1) Para viagens com destinos às Regiões Sul e Sudeste - R$ 60,60
a) Almoço:

R$ 20,20, se o afastamento assim o exigir;

b) Jantar:

R$ 20,20, se o afastamento assim o exigir;

c) Pernoite e café da manhã: R$ R$ 20,20, igualmente se o afastamento assim o exigir.
2) Para viagens com destinos às Regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste - R$ 65,70
a) Almoço:

R$ 21,90, se o afastamento assim o exigir;

b) Jantar:

R$ 21,90, se o afastamento assim o exigir;

c) Pernoite e café da manhã: R$ 21,90 igualmente, se o afastamento assim o exigir.
Parágrafo 1º. - 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 2º. - Os valores acima apurados não poderão ser computados como salários e não
sofrerão a incidência do INSS, do FGTS e do IRRF.

CLÁUSULA SEXTA - 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$ 20,20 (vinte reais e vinte centavos) a
partir de 01/11/2020, salvo para as empresas que tenham refeitório e forneçam alimentação
gratuitamente.
Auxílio Alimentação
CLÁUSULA SÉTIMA - VALE REFEIÇÃO

As Empresas concederão a todos os seus empregados vale refeição no valor de R$ 20,20 (vinte
reais e vintecentavos) por dia de trabalho, a partir de 01/11/2020, 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.
Seguro de Vida
CLÁUSULA OITAVA - 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$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais), de morte por qualquer causa e
invalidez permanente total ou parcial por acidente, e R$ 4.325,00 (quatro mil, trezentos e vinte
e cinco reais) relativo à assistência funeral para o segurado acima indicado.

Contrato de Trabalho

Admissão, Demissão, Modalidades

Desligamento/Demissão
CLÁUSULA NONA - HOMOLOGAÇÃO DAS RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO

Cumpridas as condições descritas no parágrafo 1º, fica dispensada até 31/01/2021 a
homologação das rescisões de contrato de trabalho, conforme previsto na cláusula 8ª da CCT
2019/2021.
Parágrafo 1º: As empresas deverão encaminhar ao sindicato laboral, no prazo de 10 dias
contados da demissão do empregado que contar com mais de um ano de serviço,
exclusivamente por meio do endereço eletrônico homologacao@sintroblu.com.br os seguintes
documentos:
a)

Cópia do termo de rescisão do contrato de trabalho;

b) Comprovante do depósito bancário ou recibo de pagamento, no caso de ser efetuado em
espécie, dos valores devidos;
c) Comprovante de entrega ao trabalhador dos documentos necessários ao saque do FGTS
e recebimento do seguro desemprego, se for o caso.
Parágrafo 2º: O recebimento da correspondência eletrônica pelo Sindicato Laboral será
confirmado em até 48 horas, servindo este retorno como comprovante do cumprimento da
obrigação por parte da empresa.
Parágrafo 3º: Não sendo enviados os documentos ao Sindicato laboral no prazo estabelecido
no parágrafo 1º, as empresas ficarão sujeitas à aplicação das penalidades previstas nos
parágrafos 2º e 3º da Cláusula 8ª da CCT em vigor.

Disposições Gerais
Aplicação do Instrumento Coletivo
CLÁUSULA DÉCIMA - MANUTENÇÃO DE GARANTIAS EM VIGOR

Permanecem inalteradas as cláusulas não citadas nesse instrumento e não alteradas por Termo
Aditivo anterior, permanecendo intactas e com a mesma redação da CCT em vigor.

JOSE VILMAR ZIMMERMANN
Presidente
SINDICATO DOS CONDUTORES DE VEICULOS E TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE
LOGISTICA E DE TRANSPORTE DE CARGA E PASSAGEIROS DE BLUMENAU

OSMAR RICARDO LABES
Presidente
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGA E LOGISTICA NO ESTADO DE
SANTA CATARINA - SETCESC
ANEXOS
ANEXO I - ATA DA 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.

