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Porto Alegre/RS, 13/10/2020. 
 
Prezado(a) Técnico(a) de Segurança do Trabalho! 
 
Informamos que atualmente temos CCT firmada com as seguintes categorias econômicas: 
 
CONVENÇÕES COLETIVAS VIGENTES 
 
Indústria da Construção Civil-RS abrange 350 municípios (70,6% do RS), cujo piso desde 
01/07/2019 é de R$ 2.618,00 e em 01/11/2020 passará para R$ 2.679,60. O reajuste de 2020 é de 
2,35% a partir de 01 de novembro de  2020 com data base 01 de julho; CLIQUE AQUI 
 
Indústria da Construção Civil-Rio Grande (abrange o município do Rio Grande), com piso de R$ 
2.675,20 desde 01/05/2019. O reajuste foi de 5,0% retroativo a maio 2019 com data base 01 de maio; 
(reajustes maio 2020 ainda não definido, aguardando definição do Sindicato Patronal) CLIQUE AQUI  
 
Hospitais e Clínicas de Porto Alegre, (abrange Porto Alegre), sem piso salarial. Negociação sobre 
o reajuste 2020 devendo ser retomada até dezembro 2020 (Cláusula Terceira), com data base 01 de 
maio; CLIQUE AQUI 
 
 

CONVENÇÕES COLETIVAS EM NEGOCIAÇÃO / RENOVAÇÃO 
 
Ind. Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico e Eletrônico; Ind. Componentes para 
Veículos Automotores; e Ind. De Máquinas (base CUT) abrange 326 municípios (65,7% do RS), 
cujo piso desde 01/05/2019 é R$ 1.775,40 após o 30º dia da admissão e R$ 2.404,60 após 120 dias 
da admissão. O reajuste em 2019 foi de 5% retroativo a 01.05.2019 com data base 01 de maio; 
(reajuste maio 2018 foi de 2,30%);(Reajuste maio/2020 ainda não definido, aguardando definição 
do Sindicato Patronal) CLIQUE AQUI 
 
Ind. Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico e Eletrônico; Ind. Componentes para 
Veículos Automotores; e Ind. De Máquinas (base FS) abrange 66 municípios (13,3% do RS), cujo 
piso desde 01/05/2019 é R$ 1.771,00 após o 30º dia da admissão e R$ 2.635,60 após 120 dias da 
admissão. O reajuste foi de 5% retroativo a 01.05.2019 com data base 01 de maio; (reajuste maio 
2018 foi de 2,05%); %);(Reajuste maio/2020 ainda não definido, aguardando definição do 
Sindicato Patronal)CLIQUE AQUI 
 
Ind. Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico e Eletrônico; Ind. Máquinas e Implementos 
Industriais e Agrícolas (abrange Campo Bom, Dois Irmãos, Estância Velha, Esteio, São Leopoldo e 
Sapucaia do Sul), cujo piso desde 01/07/2019 é R$ 1.778,80 após o 30º dia da admissão e R$ 
2.409,80 após 120 dias da admissão. O reajuste foi de 3,50% retroativo a 01.07.2019 com data base 
01 de julho; (reajuste julho 2018 foi de 4%) %);(Reajuste julho/2020 ainda não definido, 
aguardando definição do Sindicato Patronal) CLIQUE AQUI 
 
Ind. Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico e Eletrônico; Ind. Máquinas e Implementos 
Industriais e Agrícolas (abrange Bom Princípio, Feliz, Ivoti, Portão e São Sebastião do Caí), cujo 
piso desde 01/05/2019 é R$ 1.777,60 após o 30º dia da admissão e R$ 2.406,80 após 120 dias da 
admissão. O reajuste foi de 5,10% retroativo a 01.05.2019 com data base 01 de maio (reajuste maio 
2018 foi de 2,30%);%);(Reajuste maio/2020 ainda não definido, aguardando definição do 
Sindicato Patronal)  CLIQUE AQUI 
 
Ind. Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico e Eletrônico; Ind. Máquinas e Implementos 
Industriais e Agrícolas (abrange Novo Hamburgo), cujo piso desde 01/05/2019 é R$ 1.777,60 após 
o 30º dia da admissão e R$ 2.406,80 após 120 dias. O reajuste foi de 5,10% retroativo a 
01.05.2019com data base 01 de maio (reajuste maio 2018 foi de 2,30%); %);(Reajuste maio/2020 
ainda não definido, aguardando definição do Sindicato Patronal) CLIQUE AQUI 

http://www.sinditestrs.org.br/strs/legislacao/0ff4fbcfe74a95796c9ccaffbfd4b421.pdf
http://www.sinditestrs.org.br/strs/legislacao/ad9606fcb1f21050baabee66f77c9c8e.pdf
http://www.sinditestrs.org.br/strs/legislacao/c7ca5d73e12a9cbbeef1be0d97e258f7.pdf
http://www.sinditestrs.org.br/strs/legislacao/c7ca5d73e12a9cbbeef1be0d97e258f7.pdf
http://www.sinditestrs.org.br/strs/legislacao/5bdf40d9388b685e217905181952daca.pdf
http://www.sinditestrs.org.br/strs/legislacao/990c82e1c653aa7af410e6470ff36097.pdf
http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?NrSolicitacao=MR069451/2017
http://www.sinditestrs.org.br/strs/salarios/b19a00c0aa58978696a877a82b032fe0.pdf
http://www.sinditestrs.org.br/strs/salarios/6aeb202a809d575eb6edc2da67091f26.pdf


 
Ind. Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico e Eletrônico (abrange Sapiranga), cujo piso 
desde 01/05/2017 é R$ 1.777,60 após o 30º dia da admissão e R$ 2.406,80 após 120 dias da 
admissão. O reajuste foi de 5,10% retroativo a 01.05.2019 com data base 01 de maio (reajuste maio 
2018 foi de 2,30%); %);(Reajuste maio/2020 ainda não definido, aguardando definição do 
Sindicato Patronal) CLIQUE AQUI 
 
Ind. Metalúrgicas, Mecânicas e de Mat. Elétrico e Eletrônico; Ind. Componentes para Veículos 
Automotores; e Ind. de Máquinas, abrange Gravataí, cujo piso desde 01/09/2018 para empresas 
com até 150 empregados é R$ 1.771,00 após o 30º dia da admissão e R$ 2.402,40 após 120 dias da 
admissão e para empresas com mais de 150 empregados, R$ 1.779,80 após o 30º dia da admissão e 
R$ 2.411,20 após 120 dias da admissão. O reajuste 2018 foi de 3,28% com data base 01 de 
setembro; %);(Reajuste setembro/2020 ainda não definido, aguardando definição do Sindicato 
Patronal) CLIQUE AQUI 
Empresas de Refeições Coletivas (abrangência estadual, exceto Caxias do Sul), cujo piso em 
01/01/2019 para R$ 2.330,00.O reajuste 2019 foi de 3,75% com data base em 01 de janeiro; 
%);(Reajuste janeiro/2020 ainda não definido, aguardando definição do Sindicato Patronal) 
CLIQUE AQUI  
 
Indústria do Vinho, do Mosto de Uva, dos Vinagres e Bebidas Derivadas da Uva e do Vinho, 
SINDIVINHO-RS, (abrangência estadual, exceto Caxias do Sul), cujo piso desde 01/06/2019 é R$ 
2.096,60 da contratação até 90 dias e R$ 2.354,00 após 90 dias da admissão. O reajuste 2019 foi de 
4,8% com data base 01 de junho; %);(Reajuste junho/2020 ainda não definido, aguardando 
definição do Sindicato Patronal) CLIQUE AQUI 
 
Indústria de Materiais e Equipamentos Ferroviários e Rodoviários (abrangência estadual, exceto 
Caxias do Sul), cujo piso a partir de 01.05.2019 é R$ 2.604,80. O reajuste foi de 5,07% retroativo a 
maio 2019 com data base em 01 de maio; (Reajuste maio/2020 ainda não definido, aguardando 
definição do Sindicato Patronal CLIQUE AQUI 
 
Indústria da Marcenaria abrange 481 municípios (97% do RS), cujo piso desde 01/05/2017 é R$ 
2.085,60 no período até 90 dias e R$ 2.343,00 após 90 dias de admissão. O reajuste foi de 5% com 
data base 01 de maio (reajuste maio 2018, maio 2019 e maio 2020 ainda não definidos, 
aguardando definição do Sindicato Patronal); CLIQUE AQUI 
 
Hospitais Beneficentes Religiosos e Filantrópicos do RS, abrange 256 municípios (70 % do RS), 
sem piso salarial, o reajuste foi de 5% para 2016 e 4,57% em 2017, com data base 01 de maio 
(reajuste maio 2018, maio 2019 e maio 2020 ainda não definidos, aguardando definição do 
Sindicato Patronal). CLIQUE AQUI 
 
Empresas Distribuidoras, Comercializadoras e Revendedoras de Gás em Geral (abrangência 
estadual, exceto Caxias do Sul), cujo piso desde 01/05/2018 é R$ 2.059,40 após o 30º dia da 
admissão e R$ 2.544,30 após 90 dias da admissão. O reajuste foi de 3% retroativo a maio 2018 com 
data base 01 de maio; (reajustes maio 2019 e maio 2020 ainda não definidos, aguardando 
definição do Sindicato Patronal) CLIQUE AQUI) 
 
Comércio Atacadista de Gêneros Alimentícios e de Produtos Químicos para Lavoura do Estado 
do RS abrange 261 municípios (52,7% do RS), cujo piso a dede 01/05/2016 é R$ 1.850,20 na 
admissão e R$ 2.250,00 após 90 dias na empresa, com data base 01 de maio; (reajustes maio 2017, 
maio 2018, maio 2019 e maio 2020 ainda não definidos, aguardando definição do Sindicato 
Patronal) CLIQUE AQUI  
 
Indústria do Calçado abrange 477 municípios (96,2% do RS), cujo piso desde 01/07/2017 é R$ 
1.636,80 após o 30º dia da admissão e R$ 2.048,20 após 90 dias da admissão, com data base 01 de 
agosto (reajustes agosto 2017, agosto 2018, agosto 2019 e agosto 2020 ainda não definidos, 
aguardando definição do Sindicato Patronal); CLIQUE AQUI 
 
Indústria Têxtil-RS abrange 429 municípios (86,5% do RS), cujo piso a partir de 01/07/2016 após o 
30º dia da admissão é R$ 1.493,80 e R$ 1.870,00 após 90 dias, com data base em 01 de novembro 
(reajustes novembro 2016, novembro 2017, novembro 2018 e novembro 2019 ainda não 
definidos, aguardando definição do Sindicato Patronal); CLIQUE AQUI 
 

http://www.sinditestrs.org.br/strs/legislacao/c31156a165994e2585b9636491641830.pdf
http://www.sinditestrs.org.br/strs/legislacao/9997c6a23c892b9f730ca2edd849ea28.pdf
http://www.sinditestrs.org.br/strs/legislacao/26daf6548729b81cbef59b8cec88944c.pdf
http://www.sinditestrs.org.br/strs/legislacao/2c1f589f8c104dc99986908c3e07efe7.pdf
http://www.sinditestrs.org.br/strs/legislacao/8e747bbf1606c5a61d0eef9e9e0bdedd.pdf
http://www.sinditestrs.org.br/strs/salarios/1469e1fa3888e97b436d4eb72d5fd797.pdf
http://www.sinditestrs.org.br/strs/salarios/835b29656b6a90db1d40ef754bb6a476.pdf
http://www.sinditestrs.org.br/strs/legislacao/efc1852c8526555d833e7fa34e4bc07a.pdf
http://www.sinditestrs.org.br/strs/salarios/fdfe114bbfec7341df051ea62cfa7a8b.pdf
http://www.sinditestrs.org.br/strs/salarios/5417918324f2577ea0e1f55e41f44379.pdf
http://www.sinditestrs.org.br/strs/salarios/c00736091687a623c80cceea16c1ffd4.pdf


Indústria Têxtil-Caxias abrange 40 municípios (8% do RS), cujo piso a partir de 01/07/2016 após o 
30º dia da admissão é R$ 1.493,80 e R$ 1.870,00 após 90 dias, com data base em 01 de novembro 
(reajustes novembro 2016, novembro 2017, novembro 2018 e novembro 2019 ainda não 
definidos, aguardando definição do Sindicato Patronal); CLIQUE AQUI 
 
Indústria Têxtil-São Leopoldo (abrange Esteio, São Leopoldo e Sapucaia do Sul), cujo piso a partir 
de 01/07/2016 após o 30º dia da admissão é R$ 1.493,80 e R$ 1.870,00 após 90 dias, com data base 
em 01 de novembro (reajustes novembro 2016, novembro 2017, novembro 2018 e novembro 
2019 ainda não definidos, aguardando definição do Sindicato Patronal); CLIQUE AQUI 
 
Indústria da Borracha abrange 236 municípios (47,6% do RS), cujo piso desde 01/07/2016 é R$ 
1.493,80 após o 30º dia da admissão e R$ 1.870,00 após 90 dias da admissão, com data base 01 de 
setembro (reajustes setembro 2016, setembro 2017, setembro 2018, setembro 2019 e setembro 
20220 ainda não definidos, aguardando definição do Sindicato Patronal); CLIQUE AQUI 
 
 

E QUEM NÃO TEM CCT ASSINADA? 

Para os demais ramos de atividades empresariais em que não há CCT firmada (cerca de 200), ao Técnico de 

Segurança do Trabalho, pelo princípio da isonomia, se aplicam as mesmas cláusulas praticadas aos 

trabalhadores majoritários na empresa. 

 

MÉDIA DO SALÁRIO ADMISSIONAL 

A média praticada no salário admissional em 2019 foi de R$ 2.305,05, considerando-se todos os ramos de 

atividade empresariais no Estado. Este valor, mesmo não sendo obrigatório, serve de referência e os dados 

são oficiais, extraídos do CAGED no site do Ministério da Economia: 

http://bi.mte.gov.br/bgcaged/caged_perfil_municipio/index.php. (dados de 2020 não divulgados pelo 

Ministério da Economia). 

 

QUANTOS SOMOS NO ESTADO? 

Em 31/12/2019 éramos 4.356 Técnicos de Segurança do Trabalho atuando com CTPS no Estado. 

 

Para acessar as CCTs citadas acima, acesse o site do 
Sindicato, clique em SOBRE e após em Salário TST  

http://www.sinditestrs.org.br/strs/salarios/ec7aeaf516c2442c181d8b6aa5557c8a.pdf
http://www.sinditestrs.org.br/strs/salarios/aced3d22a273324a09fe375723f57ae9.pdf
http://www.sinditestrs.org.br/strs/salarios/c1a5ff62a96d734501742c24ef1958c4.pdf
http://bi.mte.gov.br/bgcaged/caged_perfil_municipio/index.php

