
TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2018/2019  

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE:   SC001073/2018  
DATA DE REGISTRO NO MTE:   26/06/2018  
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO:   MR032397/2018  
NÚMERO DO PROCESSO:   46301.000882/2018-57  
DATA DO PROTOCOLO:   26/06/2018  

 

 

NÚMERO DO PROCESSO DA CONVENÇÃO COLETIVA PRINCIPAL:   46301.000993/2017-82  
DATA DE REGISTRO DA CONVENÇÃO COLETIVA PRINCIPAL:   11/07/2017  

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.  
SINDICATO DOS TRAB NAS INDUSTR DA CONST E DO MOBILIARIO, CNPJ n. 83.312.231/0001-68, 
neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). IZELDA TERESINHA ORO; 
  
E  
 
SICEC - SINDICATO DAS INDUS. DE OLARIA, DE CERAMICA PARA A CONSTRUCAO, DE MARMORES 
E GRANITOS DE CHAPECO, CNPJ n. 78.504.628/0001-11, neste ato representado(a) por seu Presidente, 
Sr(a). GILMAR PRIMO BADALOTTI; 
  
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 2018 a 30 de abril de 2019 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) somente aos 
trabalhadores contribuintes com a entidade sindical laboral, com abrangência territorial em Águas De 
Chapecó/SC, Caxambu Do Sul/SC, Chapecó/SC, Coronel Freitas/SC, Palmitos/SC, Quilombo/SC, São 
Carlos/SC e Seara/SC.  

 
Salários, Reajustes e Pagamento  

 
Piso Salarial  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO SALÁRIO NORMATIVO E PROFISSIONAL - CERÂMICA E OLARIA  
 
 

Indústria da Cerâmica e Olaria a partir de 01 de maio de 2018, nos seguintes termos: 

  

a) Aos Motoristas, garante-se um piso salarial mínimo de R$ 1.901,00 (um mil e 
novecentos e um reais) mensais; 



  

b) Aos Operadores de Carregadeiras, Profissionais em Manutenção, Mecânicos, 
demais profissionais equiparados, garante-se um piso salarial mínimo de R$ 1.770,00 
(um mil setecentos e setenta reais) mensais; 

  

c) Aos Operadores de Empilhadeiras existentes, garante-se o piso salarial mínimo de 
R$ 1.901,00 (um mil novecentos e um reais) e àqueles admitidos ou promovidos após 
01 de maio de 2018, garante-se o piso salarial mínimo de R$ 1.501,00 (um mil 
quinhentos e um reais) mensais; 

  

d) Aos Chefes de Setor, Operadores de Máquinas, demais profissionais equiparados, 
garante-se um piso salarial mínimo R$ 1.501,00 (um mil e quinhentos e um reais) 
mensais; 

  

e) Aos Operadores de Forno de Cerâmica, demais profissionais equiparados, 
garante-se um piso salarial mínimo de R$ 1.381,00 (um mil e trezentos e oitenta e 
um reais) mensais; 

  

f) Aos Auxiliares de Produção, Auxiliares de Indústria, Serviços Gerais, demais 
trabalhadores equiparados, garante-se um piso salarial mínimo de R$ 1.211,00 (um 
mil duzentos e onze reais) mensais. 

  

Parágrafo único: Não haverá salário inferior àquele estabelecido por Norma 
Legislativa Estadual, sob pena de denúncia ao Ministério Público de Trabalho e 
obrigação do empregador pagar integralmente os valores de forma retroativa e 
proativa. 

 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO SALÁRIO NORMATIVO E PROFISSIONAL - MÁRMORES E GRANITOS  
 
 

Indústria de Mármores, Granitos e Pedras Ornamentais a partir de 01 de maio de 
2018, nos seguintes termos: 



  

a) Aos profissionais Serradores, Montadores, Medidores, demais profissionais 
equiparados, garante-se um piso salarial mínimo de R$ 2.153,00 (dois mil e cento e 
cinquenta e três reais); 

  

b) Aos Vendedores, Assistentes de Recursos Humanos ou Departamento Pessoal, 
Auxiliares e Assistentes Administrativos, profissionais em acabamentos a água, 
demais profissionais equiparados, garante-se um piso salarial mínimo de R$ 1.687,00 
(um mil e seiscentos e oitenta e sete reais) mensais; 

  

c) Aos Auxiliares de Montagem Acabamento e demais trabalhadores equiparados, 
garante-se um piso salarial mínimo de R$ 1.526,00 (um mil e quinhentos e vinte e 
seis reais) mensais; 

  

d) Aos Auxiliares de Produção, Auxiliares de Indústria, Serviços Gerais, assegura-se 
um piso salarial mínimo de R$ 1.210,00,00 (um mil e duzentos e dez reais) mensais; 

  

Parágrafo único: Não haverá salário inferior àquele estabelecido por Norma 
Legislativa Estadual, sob pena de denúncia ao Ministério Público de Trabalho e 
obrigação do empregador pagar integralmente os valores de forma retroativa e 
proativa. 

 
Reajustes/Correções Salariais  

 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE SALARIAL  
 
 

A partir de 1º de Maio de 2018, os empregadores concederão reajuste salarial aos 
trabalhadores e trabalhadoras das categorias ora representadas, de 3% (três por 
cento). 

  

Parágrafo Único. Para o reajuste do caput, deve ser 
deduzindo/compensando/descontando a antecipação salarial de 1% (um por cento) 



concedida em Janeiro/2018, ou seja, aplica-se o reajuste salarial do caput sob o 
salário praticado em Maio/2017. 

 
 

Contrato de Trabalho - Admissão, Demissão, Modalidades  
 

Desligamento/Demissão  
 

 
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS  
 
 

O pagamento das parcelas devidas a título de rescisão contratual deverá ser efetuado 
nos seguintes prazos: 

I  - até o primeiro dia útil imediato ao término do contrato; ou 

II - até o décimo dia, contado da data da notificação da demissão, no caso de 
ausência de aviso-prévio, indenização deste ou dispensa de seu cumprimento. 

  

Parágrafo Único: Na hipótese do inciso II, se o dia do vencimento recair em sábado, 
domingo ou feriado, o termo final será antecipado para o dia útil imediatamente 
anterior. Do contrário, o empregador é obrigado a pagar ao trabalhador, a multa 
prevista no § 8º do art. 477 da CLT, perante a entidade sindical laboral. 

 
Aviso Prévio  

 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - AVISO PRÉVIO INDENIZADO  
 
 

Os dias de aviso prévio superiores a 30 (trinta), no caso de dispensa sem justa causa 
por iniciativa do empregador mediante aviso prévio indenizado ou trabalhado, serão 
sempre indenizados. 

 

IZELDA TERESINHA ORO  

Presidente  

SINDICATO DOS TRAB NAS INDUSTR DA CONST E DO MOBILIARIO  

 

 

GILMAR PRIMO BADALOTTI  

Presidente  

SICEC - SINDICATO DAS INDUS. DE OLARIA, DE CERAMICA PARA A CONSTRUCAO, DE 

MARMORES E GRANITOS DE CHAPECO  
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ANEXO I - ATA ASSEMBLEIA GERAL  

 
 

Anexo (PDF) 

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

 

http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR032397_20182018_06_22T10_43_01.pdf

