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FEDERACAO DOS TRAB NAS INDUSTRIAS DE CARNES E DERIVADOS INDUSTRIAS DA 
ALIMENTACAO E AFINS DO EST DE S CATARINA, CNPJ n. 78.664.620/0001-12, neste ato 
representado(a) por seu Presidente, Sr(a). MIGUEL PADILHA; 
 
E  
 
SINDIC DA IND DE CARNES E DERIV NO EST DE SANTA CATARIN, CNPJ n. 83.575.449/0001-05, 
neste ato representado(a) por seu Procurador, Sr(a). RICARDO DE GOUVEA ; 
 
celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condições de 
trabalho previstas nas cláusulas seguintes:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE  
 
As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º de 
outubro de 2016 a 30 de setembro de 2017 e a data-base da categoria em 01º de outubro.  
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA  
 
A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) Trabalhadores nas 
Indústrias de Carnes e Derivados, com abrangência territorial em Abelardo Luz/SC, 
Agrolândia/SC, Agronômica/SC, Água Doce/SC, Águas de Chapecó/SC, Águas Frias/SC, Anita 
Garibaldi/SC, Apiúna/SC, Armazém/SC, Arroio Trinta/SC, Arvoredo/SC, Ascurra/SC, 
Atalanta/SC, Aurora/SC, Balneário Barra do Sul/SC, Balneário Camboriú/SC, Balneário 
Piçarras/SC, Balneario Rincao/SC, Barra Velha/SC, Bela Vista do Toldo/SC, Benedito 
Novo/SC, Blumenau/SC, Bocaina do Sul/SC, Bom Jardim da Serra/SC, Bom Jesus do 
Oeste/SC, Bom Jesus/SC, Bom Retiro/SC, Bombinhas/SC, Botuverá/SC, Braço do Norte/SC, 
Braço do Trombudo/SC, Brunópolis/SC, Brusque/SC, Caçador/SC, Calmon/SC, Camboriú/SC, 
Campo Alegre/SC, Campo Belo do Sul/SC, Campos Novos/SC, Canoinhas/SC, Capão Alto/SC, 
Capinzal/SC, Capivari de Baixo/SC, Catanduvas/SC, Caxambu do Sul/SC, Celso Ramos/SC, 
Cerro Negro/SC, Chapadão do Lageado/SC, Cordilheira Alta/SC, Coronel Freitas/SC, Coronel 
Martins/SC, Correia Pinto/SC, Corupá/SC, Cunha Porã/SC, Cunhataí/SC, Curitibanos/SC, Dona 
Emma/SC, Doutor Pedrinho/SC, Entre Rios/SC, Erval Velho/SC, Faxinal dos Guedes/SC, Flor 
do Sertão/SC, Florianópolis/SC, Formosa do Sul/SC, Forquilhinha/SC, Fraiburgo/SC, Frei 
Rogério/SC, Galvão/SC, Garopaba/SC, Garuva/SC, Gaspar/SC, Grão Pará/SC, Gravatal/SC, 
Guabiruba/SC, Guaramirim/SC, Guatambú/SC, Herval D'oeste/SC, Ibiam/SC, Ibicaré/SC, 
Ibirama/SC, Ilhota/SC, Imaruí/SC, Imbituba/SC, Imbuia/SC, Indaial/SC, Iomerê/SC, Ipira/SC, 
Ipuaçu/SC, Ipumirim/SC, Iraceminha/SC, Irani/SC, Irati/SC, Irineópolis/SC, Itaiópolis/SC, 
Itajaí/SC, Itapema/SC, Itapiranga/SC, Itapoá/SC, Ituporanga/SC, Jaborá/SC, Jaraguá do 



Sul/SC, Jardinópolis/SC, Joaçaba/SC, Joinville/SC, José Boiteux/SC, Jupiá/SC, 
Lacerdópolis/SC, Lages/SC, Laguna/SC, Lajeado Grande/SC, Laurentino/SC, Lebon Régis/SC, 
Lontras/SC, Luiz Alves/SC, Luzerna/SC, Macieira/SC, Mafra/SC, Major Vieira/SC, 
Maravilha/SC, Marema/SC, Massaranduba/SC, Matos Costa/SC, Mirim Doce/SC, Modelo/SC, 
Monte Carlo/SC, Monte Castelo/SC, Navegantes/SC, Nova Erechim/SC, Nova Itaberaba/SC, 
Nova Trento/SC, Novo Horizonte/SC, Otacílio Costa/SC, Ouro Verde/SC, Ouro/SC, Paial/SC, 
Painel/SC, Palmeira/SC, Papanduva/SC, Passos Maia/SC, Paulo Lopes/SC, Penha/SC, 
Peritiba/SC, Pescaria Brava/SC, Petrolândia/SC, Pinhalzinho/SC, Pinheiro Preto/SC, 
Piratuba/SC, Planalto Alegre/SC, Pomerode/SC, Ponte Alta do Norte/SC, Ponte Alta/SC, 
Ponte Serrada/SC, Porto Belo/SC, Porto União/SC, Pouso Redondo/SC, Presidente Castello 
Branco/SC, Presidente Getúlio/SC, Presidente Nereu/SC, Quilombo/SC, Rio das Antas/SC, Rio 
do Campo/SC, Rio do Oeste/SC, Rio do Sul/SC, Rio dos Cedros/SC, Rio Fortuna/SC, Rio 
Negrinho/SC, Rio Rufino/SC, Rodeio/SC, Salete/SC, Saltinho/SC, Salto Veloso/SC, Santa 
Cecília/SC, Santa Rosa de Lima/SC, Santa Terezinha/SC, Santiago do Sul/SC, São Bento do 
Sul/SC, São Bonifácio/SC, São Cristovão do Sul/SC, São Domingos/SC, São Francisco do 
Sul/SC, São João Batista/SC, São João do Itaperiú/SC, São Joaquim/SC, São José do 
Cerrito/SC, São José/SC, São Lourenço do Oeste/SC, São Ludgero/SC, São Martinho/SC, São 
Miguel da Boa Vista/SC, São Pedro de Alcântara/SC, Saudades/SC, Schroeder/SC, Seara/SC, 
Serra Alta/SC, Sul Brasil/SC, Taió/SC, Tangará/SC, Tigrinhos/SC, Timbó Grande/SC, Timbó/SC, 
Três Barras/SC, Treze Tílias/SC, Trombudo Central/SC, Tubarão/SC, União do Oeste/SC, 
Urubici/SC, Urupema/SC, Vargeão/SC, Vargem Bonita/SC, Vargem/SC, Vidal Ramos/SC, 
Videira/SC, Vitor Meireles/SC, Witmarsum/SC, Xanxerê/SC, Xavantina/SC, Xaxim/SC e 
Zortéa/SC.  

 
Salários, Reajustes e Pagamento  

 
Piso Salarial  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - PISO CATEGORIA  
 
Fica assegurado, a partir de 1º de outubro de 2016, a todos os trabalhadores abrangidos pela 
presente Convenção Coletiva um salário ingresso de R$ 1.150,00 (Um Mil Cento e Cinquenta 
Reais). Após o período de noventa (90) dias na empresa, o empregado passará a receber, 
mensalmente, o piso salarial efetivo no valor de R$ 1.202,00 (Um Mil Duzentos e Dois Reais), 
até 30 de setembro de 2017. 
 

Reajustes/Correções Salariais  
 

 
CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL  
 
Aos salários dos empregados pertencentes à categoria profissional, serão reajustados a partir 
de 1º de Outubro de 2016, em nove vírgula quinze por cento (9,15%), aplicando sobre os 
salários vigentes no mês de Outubro de 2016, correspondente à Data Base do período 
compreendido entre Outubro de 2015 e Setembro de 2016. 

Parágrafo Primeiro: Serão compensadas todas as antecipações espontâneas ou compulsórias 
do período de 01 de Outubro de 2015 a 30 de Setembro de 2016, exceto as previstas no item 
XII da instrução normativa 01 do TST.  



Parágrafo Segundo: A diferença resultante da aplicação do reajuste previsto no caput desta 
cláusula, referente aos meses de Outubro, Novembro e a primeira parcela do 13º salário, serão 
pagos na folha do mês de Dezembro de 2016. 

 
Pagamento de Salário – Formas e Prazos  

 
 
CLÁUSULA QUINTA - COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 
 
As empresas fornecerão aos seus empregados envelopes de pagamento ou documento similar, 
contendo a razão social da empresa, o nome do empregado, discriminação das parcelas e 
valores que compõe o pagamento, bem como os respectivos descontos. 
 

Outras normas referentes a salários, reajustes, pagamentos e critérios para cálculo  
 

 
CLÁUSULA SEXTA - SALÁRIO-SUBSTITUTO  
 
 

Enquanto perdurar a substituição que não tenha caráter meramente eventual, o empregado 
substituto fará jus ao salário do substituto, excluídas as vantagens pessoais. 

 
 

Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros  
 

Adicional Noturno  
 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - JORNADA EXTRAORDINÁRIA E NOTURNA  
 
As horas extraordinárias prestadas pelos empregados serão remuneradas com um acréscimo 
de cinquenta por cento (50%) para os dias normais e de cem por cento (100%) nos domingos e 
feriados. 

As horas noturnas, compreendidas entre 22:00 e 05:00 horas, serão remuneradas com um 
acréscimo de trinta por cento (30%) em relação ao valor da hora normal.  

Parágrafo Único - As horas extras e adicionais noturnos serão incluídas no cálculo de décimo 
terceiro (13°) salário, férias e reflexos, repousos remunerados e aviso prévio, quando da 
rescisão contratual. 

 
Auxílio Alimentação  

 
 
CLÁUSULA OITAVA - CESTA BÁSICA  
As empresas concederão aos seus empregados mensalmente uma (01) Cesta Básica no valor 



de R$ 100,00 (Cem Reais) ou um (01) “Ticket Cesta Básica” no mesmo valor, podendo o mesmo 
também ser concedido através de depósito bancário na conta corrente do funcionário ou 
através de pagamento na folha do mês correspondente. 
 

Auxílio Morte/Funeral  
 

 
CLÁUSULA NONA - AUXILIO FUNERAL  
 
No caso de falecimento do empregado, as empresas pagarão aos seus dependentes legais a 
título e auxílio funeral, o valor equivalente um e meio (1,5) salários mínimos vigente na data 
do falecimento e, quando o falecimento for do cônjuge ou companheira, regularmente 
habilitada como dependente na Previdência Social e filhos menores de dezoito (18) anos, a 
empresa pagará o valor correspondente a um (01) salário mínimo vigente na época do 
falecimento. 

Parágrafo Único: Ficam excluídas dessa obrigação às empresas que mantenham seguro de vida 
em grupo com a subvenção total ou parcial da mesma, bem como, as empresas que adotem 
procedimentos mais favoráveis ou subvencionem total ou parcialmente as despesas do 
funeral. 

 
 

Contrato de Trabalho – Admissão, Demissão, Modalidades  
 

Desligamento/Demissão  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO JUSTA CAUSA  
 
 
No caso de rescisão de contrato por justa causa as empresas deverão comunicar os 
empregados, por escrito, a falta grave cometida ou texto legal violado. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - JUSTA CAUSA  
 
No caso de rescisão de contrato por justa causa as empresas deverão comunicar os 
empregados, por escrito, a falta grave cometida ou texto legal violado. 
 

Aviso Prévio  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - AVISO-PRÉVIO  
 
No caso de empregado, com dez (10) anos ininterruptos de serviço na mesma empresa, que 
vier a ser demitido sem justa causa, o aviso prévio será de sessenta (60) dias. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DISPENSA DO AVISO-PRÉVIO  
 
O empregado demitido sem justa causa, ficará dispensado de cumprir o restante do aviso 



prévio, a seu pedido, sem direito do pagamento do período restante não cumprido, se 
comprovar ter obtido novo emprego. 
 

Suspensão do Contrato de Trabalho  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - SUSPENSÃO DO CONTRATO EXPERIÊNCIA  
 
 
O contrato de experiência ficará suspenso a partir da data do afastamento do trabalho por 
auxílio doença previdenciário ou por acidente do trabalho, completando seu período previsto 
após a cessação do benefício. 
 

Contrato a Tempo Parcial  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CONTRATO DE EXPERIENCIA  
 

As empresas fornecerão aos seus empregados admitidos a título de experiência, uma cópia 
devidamente assinada do respectivo instrumento contratual. 

 
 

Relações de Trabalho – Condições de Trabalho, Normas de Pessoal e Estabilidades  
 

Outras estabilidades  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - GARANTIAS ESPECIAIS EMPREGO  
 
a) As empresas darão garantia de emprego ou salário, às empregadas gestantes, durante o 
período de trinta (30) dias após o período previsto na legislação pertinente a matéria. 

b) O empregado que estiver ou vier a estar em gozo de auxílio doença previdenciário, e desde 
que tal afastamento seja superior a 16 (dezesseis) dias, terá garantia de emprego de noventa 
(90) dias após a alta médica previdenciária. 

c) O empregado alistado para a prestação do Serviço Militar obrigatório, na sua volta ao 
emprego, terá garantia no mesmo até trinta (30) dias após a dispensa ou desincorporação. 

d) Os empregados optantes pelo regime de FGTS terão garantia ao emprego durante vinte e 
quatro (24) meses imediatamente anteriores à aquisição do direito à aposentadoria por idade 
ou por tempo de serviço, desde que tenham dez (10) anos de trabalho na mesma empresa. 

Parágrafo Único: Não se aplica o disposto nesta cláusula aos seguintes casos: 

1) Rescisão contratual por justa causa; 

2) Pedido de demissão; 



3) Rescisão ou término do contrato de experiência por prazo determinado; 

4) Por acordo entre as partes. 

 
 

Jornada de Trabalho – Duração, Distribuição, Controle, Faltas  
 

Faltas  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - ABONO DE FALTA ESTUDANTE  
 
As faltas do trabalho de empregado estudante, em dias de exame obrigatório, cujos horários 
coincidam com o horário de trabalho, serão abonadas pela empresa, previamente avisadas 
com o mínimo de quarenta e oito (48) horas, e mediante comprovação posterior, até o limite 
de oito (08) dias, durante a vigência desta Convenção. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - ABONO DE FALTA PARA LEVAR O FILHO AO MÉDICO  
 
Assegura-se o direito à ausência remunerada de um (01) dia por semestre ao empregado, para 
levar ao médico o filho menor ou dependente previdenciário de até seis (06) anos de idade, 
mediante comprovação no prazo de 48 horas, o mesmo assinado pelo médico. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - AUSENCIAS JUSTIFICADAS  
 
O empregado poderá ausentar-se da empresa, sem prejuízo dos salários, pelos seguintes 
motivos e dias a seguir indicados: 

a) Casamento – três (03) dias úteis; 

b) Falecimento do conjugue – dois (02) dias;  

c) Nascimento de filho (a) – cinco (05) dias úteis. (sendo que os mesmos deverão ser dentro 
dos três (03) primeiros meses de vida do filho) 

 
 

Férias e Licenças  
 

Outras disposições sobre férias e licenças  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - FÉRIAS PROPORCIONAIS  
 
O empregado que pedir demissão e contar com mais de seis (06) meses de serviço na empresa 
terá direito à indenização de férias proporcionais, calculadas a razão de um doze avos (1/12) 
de respectiva fração por mês de trabalho completo. 
 



 
Saúde e Segurança do Trabalhador  

 
Equipamentos de Segurança  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - UNIFORMES-CALÇADOS-EPI  
 
 
As empresas exigindo o uso de uniforme, calçados e equipamentos de segurança, ficam 
obrigadas a fornecê-los sem ônus para o empregado. O fornecimento do uniforme, calçados e 
equipamentos de segurança poderá ser regulamentado pelas empresas quanto ao uso, 
restrições, conservação e devolução, no caso de rescisão do contrato de trabalho. 
 

 
Relações Sindicais  

 
Representante Sindical  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - LIBERAÇÃO DE DIRIGENTES SINDICAIS  
 
 

Durante a vigência desta convenção o dirigente sindical será liberado pela empresa, com aviso 
do sindicato de quarenta e oito (48) horas de antecedência, sem prejuízo do salário e demais 
vantagens contratuais. 

 
 

Disposições Gerais  
 

Descumprimento do Instrumento Coletivo  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - PENALIDADE  
 
 
Pelo descumprimento de qualquer cláusula desta CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, fica 
estabelecida uma multa de cinco por cento (5%) do salário mínimo, por infração e por 
empregado atingido, em favor do empregado e da empresa. 
 

Renovação/Rescisão do Instrumento Coletivo  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - REABERTURA NEGOCIAÇÕES  
 
 

Caso na vigência da presente Convenção, ocorrerem alterações na política econômica ou 
salarial, que possa afetar alguma das partes, poderão ser reabertas as negociações, mediante 
prévia comunicação por escrito, visando o ajustamento das distorções provocadas pelas 



mudanças. 

 
Outras Disposições  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - ANOTAÇÕES CTPS  
 
 
Será anotada na Carteira de Trabalho a função efetivamente exercida pelo empregado, 
respeitada a nomenclatura ou estrutura de cargos da empresa. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - TRANSFERENCIAS  
 
 
Se não arcarem com as despesas legais, as empresas pagarão o equivalente ao adicional de 
vinte e cinco por cento (25%) sobre o salário base do empregado, nas transferências 
provisórias. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - QUADRO AVISOS  
 
 
As empresas facilitarão a colocação em seus quadros de avisos, as comunicações da Entidade 
Sindical, mediante aprovação expressa da Empresa. 
 

 
 

MIGUEL PADILHA  
Presidente  

FEDERACAO DOS TRAB NAS INDUSTRIAS DE CARNES E DERIVADOS INDUSTRIAS DA 
ALIMENTACAO E AFINS DO EST DE S CATARINA  

 
 
 

RICARDO DE GOUVEA  
Procurador  

SINDIC DA IND DE CARNES E DERIV NO EST DE SANTA CATARIN  
 
 

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

 


