
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2018/2019 

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 

SINDALEX SINDICATO DOS ADVOGADOS DO EST STA CATARINA, CNPJ n. 82.702.705/0001 -15, 
neste ato representado (a) por seu Presidente, Sr. CARLOS ANTONIO CARVALHO METZLER; 

E 

SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVICOS CONTABEIS, ASSES. CONSULT. PERICIAS, 
INFORMACOES E PESQUISAS DA GRANDE FPOLIS, CNPJ n. 80.672.587/0001-14, neste ato 
representado (a) por seu Presidente, Sr. DARLEY ANTÔNIO GRANDO; 

SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, ASSESSORAMENTO, PERÍCIAS, 
INFORMAÇÕES E PESQUISAS NO ESTADO DE SANTA CATARINA - SESCON/SC, CNPJ 
n.83.797.191/0001-91 , neste ato representado (a) por seu Presidente, Sr.(a) CLAUDINEI BERTOTTO; 

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 01° de maio de 
2018 a 30 de abril de 2019 e a data-base da categoria em 01° de maio. 

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA 

A presente Convenção Coldtiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) Advogados, com abrangência 
territorial em SC. 

Salários, Reajustes e Pagamento 

Piso Salarial 

CLÁUSULA TERCEIRA · DO SALÁRIO MÍNIMO PROFISSIONAL 

Fica instituído, um salário mínimo profissional, para os advogados empregados, equivalente a $ 
2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), por mês, para uma jornada de trabalho de quatro horas diária 
contínuas, a vigorar a partir de 01.05.2018, observadas as condições abaixo estipuladas: 

Parágrafo 1° - A representação da categoria econômica assume o compromisso de nas negociações 
futuras, examinar a possibilidade de concederem reajustes no valor do salário minimo profissional, fixado 

J ' 

no caput desta cláusula, visando adequá-lo às especificidades da forma de contratação e da atividade ~ 
profissional. 

Parágrafo 2° · Em caso de contratação para uma jornada de trabalho superior a quatro horas diárias, o 
salário mínimo profissional será proporcional à carga horária que for ajust a entre as parte 
contratantes, limitado à tabela a seguir, para as contratações que se i '"ciare na vigência 
convenção coletiva de trabalho: 

















Fica assegurada a antecipação do percentual de 50% (cinquenta por cento) do 13º salário, por ocasião 
das férias, aos empregados que requeiram até 10 (dez) dias antes do início das férias. 

Relações Sindicais 

Acesso do Sindicato ao Local de Trabalho 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA • QUADRO DE AVISOS 

Fica assegurada a colocação de quadro de avisos, sob responsabilidade da entidade sindical no âmbito 
da empresa/sociedade, para a afixação de editais, avisos e notícias sindicais. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA • LIVRE ACESSO DO DIRIGENTE SINDICAL 

Fica assegurado o livre acesso dos dirigentes sindicais nas empresas para desempenho de suas funções 
desde que, a empresa/sociedade seja comunicada com antecedência de no mínimo 24 (vinte e quatro) 
horas. 

Liberação de Empregados para Atividades Sindicais 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA· LIBERAÇÃO DE DIRIGENTE SINDICAL 

Para acompanhamento das atividades sindicais, ficará liberado o dirigente sindical, durante 10 (dez) dias 
ao ano e 1 (um) empregado por empresa/sociedade, durante a vigência da presente Convenção, para 
participação em reuniões, congressos, convenções que envolvam a entidade sindical, sem prejuízo de 
suas remunerações. 

Acesso a Informações da Empresa 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA· RELAÇÃO DOS EMPREGADOS 

As empresas/sociedades deverão enviar ao Sindicato dos Advogados no Estado de Santa Catari a -
Sindalex, a relação dos empregados abrangidos pela Contribuição Assistencial e cópia da guia 
recolhimento da contribuição assistencial, com os respectivos dados de cada empregado (nome, funçã 
data de admissão, salário percebido e valor do recolhimento), até o dia 10 (dez) do mês seguinte ao 
desconto dessa verba. 

Contribuições Sindicais 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA • CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL • 
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