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Porto Alegre/RS, 30 de agosto de 2021. 
Prezados(as)! 
 
Caso este Conceituado Escritório Contábil / Profissional da Contabilidade não assessore empresa do 
ramo da Construção Civil nos municípios de abrangência do Sindicato Patronal que hora firma a CCT 
com o SINDITESTRS, pedimos desconsiderar esta mensagem. 
  
Informamos que está em vigor a Convenção Coletiva de Trabalho – CCT firmada entre SINDICATO DAS 
INDÚSTRIAS DA CONSTRUCAO CIVIL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL- SINDUSCON-RS 
E 
SINDICATO DOS TECNICOS DE SEGURANCA DO TRAB DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 
SINDITESTRS. 

A referida CCT está registrada no Sistema Mediador sob nº RS039962/2021 e tem vigência no período 
de 1º de julho de 2021 a 30 de junho de 2022 e a data-base da categoria em 1º de julho. 

Para ver a CCT registrada acesse o link no site do SINDITESTRS: 
http://www.sinditestrs.org.br/noticias/noticia.php?id=1071 
ou no site do SINDUSCOIN-RS 
https://sinduscon-rs.com.br/convencoes/ 
ou ainda, consulte diretamente no Sistema Mediador pelo link: 
http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/ConsultarInstColetivo 

 
(Excerto da CCT) 
PISO SALARIAL 
Fica assegurado o seguinte piso salarial: 
Para o período 1º/07/2021 a 30/11/2021 - R$ 2.823,60 
Para o período 1º/12/2021 a 30/06/2022 - R$ 2.926,70. 

CORREÇÃO SALARIAL 
Já a CORREÇÃO SALARIAL será de 9,22%, em duas parcelas, sendo a primeira de 5% retroativa a 1º de 
julho de 2021 e a segunda (complementar), de 4,22%, em 1º de dezembro/2021, tendo por base o 
salário de novembro/2020. 

PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS 
Eventuais diferenças salariais devidas aos empregados deverão ser satisfeitas até a folha de 
pagamento do mês de agosto/2021. 

A T E N Ç Ã O 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL DOS TÉCNICOS DE SEGURANÇA DO 
TRABALHO 
Conforme deliberação em Assembleia Geral Extraordinária, a categoria profissional representada pelo 
Sindicato dos Trabalhadores, ora convenente, deliberou pela instituição de uma CONTRIBUIÇÃO 
NEGOCIAL DOS TRABALHADORES, para fazer frente às despesas decorrentes do processo negocial e 
para sustentação financeira da entidade laboral, principalmente para bem fiscalizar e exigir o 
cumprimento do presente instrumento, contribuição essa que será descontada dos empregados e 
recolhida pelos empregadores, conforme regras que seguem; 

http://www.sinditestrs.org.br/noticias/noticia.php?id=1071
https://sinduscon-rs.com.br/convencoes/
http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/ConsultarInstColetivo
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Parágrafo terceiro - As empresas integrantes da categoria econômica representada pelo segundo 
convenente descontarão de seus empregados integrantes da categoria profissional representada pelo 
Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho, importância equivalente a 1 (um) dia dos seus 
respectivos salários base e referente ao mês de agosto/2021, comprometendo-se a recolher os 
valores descontados até o décimo dia útil do mês seguinte, na conta corrente nº 17929-3, Sicredi 
(banco 748) Agência 0116, do primeiro convenente, através de depósito identificado ou por boleto 
bancário que deverá ser solicitado pelo e-mail sinditestrs@sinditestrs.org.br informando o valor a ser 
repassado e o CNPJ da empresa ou ainda por PIX chave CNPJ: 92.758.267/0001-60 (conta do Sindicato 
no Sicredi).  

Após o recolhimento as Empresas devem remeter, ao Sindicato Profissional, relação com o nome dos 
profissionais e respectivos valores recolhidos. 

Parágrafo quarto - Os empregados Técnicos de Segurança do Trabalho poderão exercer o direito de 
oposição ao desconto da contribuição negocial, ESPECÍFICO PARA ESTE INSTRUMENTO COLETIVO DE 
TRABALHO, por meio de ofício em duas vias entregue individualmente na Secretaria do SINDITESTRS 
- RUA DOM JAIME DE BARROS CÂMARA 104 - TÉRREO – BAIRRO SARANDI - CEP 91130-160 - PORTO 
ALEGRE/RS, de segunda-feira a sexta-feira, em horário comercial ou enviado por CARTA REGISTRADA 
e/ou SEDEX para o endereço acima, no período que inicia no dia seguinte ao registro da presente 
Convenção Coletiva de Trabalho no Sistema Mediador e publicação no site da entidade laboral 
www.sinditestrs.org.br e que se encerra impreterivelmente 10 (dez) dias corridos após esta data. 
Para a modalidade Carta Registrada ou Sedex, valerá para fins deste prazo a data da postagem no 
Correio.  

ATENÇÃO (1): o prazo acima referido iniciou dia 17/08/2021 e terminou improrrogavelmente no dia 
26/08/2021. 

Parágrafo quinto - O Sindicato laboral dará ciência aos empregados citados no "caput" da presente 
cláusula e parágrafo quarto supra através do site www.sinditestrs.org.br quanto ao desconto a ser 
efetivado, para que seja oportunizada aos interessados a oposição em voga. 

ATENÇÃO (2): o acima previsto foi cumprido em 16/08/2021 às 15h15: 
http://www.sinditestrs.org.br/noticias/noticia.php?id=1071 

ATENÇÃO (3): As oposições havidas já foram devidamente comunicadas às respectivas empresas. 

 
 
Qualquer dúvida, estamos à disposição por e-mail ou telefone/WhatsApp (51) 99667-9655. 
 
É o SINDITESTRS em ação! 
 

 

Atenciosamente, 

 

Nílson Airton Laucksen 
Diretor do SINDITESTRS 

www.sinditestrs.org.br
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