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SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO DO ESTADO DE ALAGO, CNPJ n. 12.471.298/0001-05, 
neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). ALFREDO GUTTENBERG DE MENDONCA BREDA; 
  
E  
 
SID TRATORISTA GUINDASTEIRO OPER MAQ PESADA G EST AL, CNPJ n. 00.777.135/0001-68, neste 
ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). ODINALDO DE OLIVEIRA MOURA; 
  
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 junho de 
2018 a 31 de maio de 2019 e a data-base da categoria em 01º de junho.  
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA  
 
A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) Tratoristas, operadores de 
guindastes, operadores de esteiras rolantes operadores de carregadeiras, patrolistas, operadores de 
empilhadeiras e operadores de retroescavadeiras na construção civil, com abrangência territorial em 
AL.  

 
Salários, Reajustes e Pagamento  

 
Piso Salarial  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL  
 
 

A partir de 1º de junho de 2018, os pisos salariais dos 

trabalhadores beneficiários desta Convenção passarão a ter os seguintes valores:  

R$ 1.207,47 (um mil, duzentos e sete reais e quarenta e sete centavos) para Tratoristas;  

R$ 1.563,16 (um mil, quinhentos e sessenta e três reais e dezesseis centavos) para 

Operadores de máquinas;  

R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) para os ajudantes de tratores. 
  
 

Reajustes/Correções Salariais  
 



 
CLÁUSULA QUARTA - DA COMPENSAÇÃO DE REAJUSTE CONCEDIDO ESPONTANEAMENTE  
 
 

As empresas poderão compensar o reajuste concedido espontaneamente ao trabalhador nos 12 meses que 
antecedem a data base com o reajuste salarial concedido na data base resultante da negociação coletiva, 
desde que anotado na CTPS como "antecipação de reajuste salarial". 

 
 

Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros  
 

Outras Gratificações  
 

 
CLÁUSULA QUINTA - DOS ADICIONAIS  
 
 

Serão mantidas e acrescidas aos salários, as comissões e 

gratificações, abonos ou qualquer outro título que as empresas já venham praticando 

costumeiramente ou por regulamento interno das mesmas. 

  
 

Adicional de Hora-Extra  
 

 
CLÁUSULA SEXTA - TRABALHO EXTRAORDINÁRIO  
 
 

As horas extras realizadas de 2ª feira aos sábados, serão 

remuneradas com o adicional de 50% (cinqüenta por cento) e as demais com o adicional de 

100% (cem por cento). 
 

Auxílio Transporte  
 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - VALE TRANSPORTE  
 
 

Na forma da lei. 

 
 

Contrato de Trabalho –  Admissão, Demissão, Modalidades  
 

Aviso Prévio  
 

 
CLÁUSULA OITAVA - DO AVISO PRÉVIO TRABALHADO  
 
 

O trabalhador, no curso do aviso prévio trabalhado poderá permanecer à disposição do empregador 



sem a necessidade de estar presente durante todo o período de aviso no canteiro de obras, 

podendo concluir algum serviço pendente finalizando-o antes do término previsto do aviso prévio 

ou mesmo ficar à disposição domiciliar por ordem do empregador, desde que haja concordância 

expressa do empregado, computando-se esse período como se trabalhado fosse. Neste caso, a 

rescisão do contrato de trabalho será paga no prazo de 10 (dez) dias contados do término do aviso 

prévio trabalhado, prevalecendo o disposto na legislação (§6 do art. 477 da CLT). 

 
Outras normas referentes a admissão, demissão e modalidades de contratação  

 
 
CLÁUSULA NONA - DO CONTRATO POR OBRA CERTA  
 
 

Fica pactuado que as empresas poderão contratar empregados mediante contrato por prazo 

determinado na modalidade “obra certa”, inserindo-se no conceito de obra certa não apenas a obra 

como um todo com início e a finalização de sua execução, mas também a conclusão de uma 

determinada etapa ou fase da obra. 

 
 

Jornada de Trabalho –  Duração, Distribuição, Controle, Faltas  
 

Compensação de Jornada  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - BANCO DE HORAS  
 
 

Fica permitida a implementação de Banco de Horas para compensação em 6 (seis) meses. 

 
 

Relações Sindicais  
 

Contribuições Sindicais  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - MENSALIDADE SINDICAL  
 
 

Em acato a decisão da soberana Assembléia Geral, dos 

trabalhadores as empresas descontarão mensalmente em folha de pagamento de seus 

funcionários associados, desde que previamente autorizadas por eles, a contribuição 

associativa, cujo valor corresponde a 2% (dois por cento) do salário base do empregado, 

devendo tal montante ser recolhido pelo SINTRAL, nas empresas no 10º dia do mês 

subseqüente a efetivação do desconto. A prévia autorização para o desconto formulada 

pelo empregado pode a qualquer tempo ser revogado pelo mesmo. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CONTRIBUIÇÃO - AJUDA FINANCEIRA PELA DATA BASE  
 



 

As empresas, desde que previamente autorizadas pelos seus empregados, descontarão com base na 
decisão emanada da Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 06/10/2018, dos salários de seus 
empregados, associados ou não associados ao SINTRAL, no mês subsequente à homologação da referida 
Convenção Coletiva, DEZEMBRO DE 2018, a importância equivalente a 2% (dois por cento), sobre o 
salário base, limitada esta contribuição ao maior piso profissional da categoria, assegurando ainda o direito 
de oposição. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Esta contribuição é descontada a título de apoio aos serviços prestados pelo 
Sindicato Profissional ao conjunto da categoria, assegurado o direito de oposição, conforme descrito no 
caput acima. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: O desconto efetuado em favor do Sindicato profissional constará na folha e no 
envelope de pagamento (contracheque) com a denominação “Desconto AJUDA FINANCEIRA DATA 
BASE” constando a data do desconto, valor e sigla “SINTRAL”, aplicável igualmente em relação ao 
“caput”. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Esse desconto será recolhido em favor do Sindicato Profissional e deverá ser 
recolhida à Tesouraria da entidade beneficiária até o décimo dia útil do mês subsequente ao desconto, sob 
pena de pagamento acrescido de multa, juros de mora e demais cominação legal, prevista no parágrafo 
única do artigo 545 da CLT. 

PARÁGRAFO QUARTO: O desconto sindical em tela fruto de deliberação da Assembléia da categoria, não 
pode ser objeto de negociação e fundamenta-se nos artigos 462, § 4º, 513 “e” e 545 todos da CLT. 

PARÁGRAFO QUINTO: O sindicato profissional fornecerá ao Sindicato Patronal, no prazo de 15 (quinze 
dias) após a homologação do presente instrumento coletivo, cópia da ata da assembléia na qual ficou 
deliberado sobre o desconto tratado nesta cláusula. 

PARÁGRAFO SEXTO: a empresa que atrasar o desconto previsto nesta cláusula Por período superior a 60 
(sessenta) dias assume perante o Sindicato Profissional os valores referentes aos meses atrasados, 
acrescidos dos encargos legais vedados o desconto aos mesmos empregados, aplicável, igualmente, em 
relação ao “caput”. 

 
 

Disposições Gerais  
 

Outras Disposições  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DESCONTOS DE DANOS CAUSADOS A EMPRESA  
 
 

Não será permitido nenhum desconto no salário do empregado, 

sob qualquer título, salvo se comprovado o dolo ou a culpa do empregado. 

 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ATESTADO MÉDICO  
 
 

Fica assegurado a eficácia dos atestados médico e odontológico 

fornecido por profissionais do Sindicato profissional, com o aval do médico da empresa, 



para fim de abono de falta ao serviço, com exceção daqueles que se referirem aos 

primeiros quinze (15) dias de afastamento e desde que existente convênio do Sindicato 

com o SUS. 

 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CARTA DE REFERÊNCIA  
 
 

As empresas fornecerão aos seus empregados desde que por ele 

solicitado e ocorrendo dispensa sem justa causa, a carta de referencia. 

 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - QUADRO DE AVISO  
 
 

As empresas colocarão quadro de aviso á disposição do 

SINTRAL em local de fácil acesso para afixação de comunicados de interesse da 

categoria. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - BENEFICIÁRIOS  
 
 

São beneficiários deste negócio jurídico os Tratoristas, 

Operadores de Retro Escavadeira, Operador de Trator de Esteira, Operador de 

Empilhadeira e Ajudante de Tratores, cuja categoria é representada pelo Sindicato 

Obreiro. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - UNIFORME DE TRABALHO  
 
 

Quando exigido o uso de uniforme ou de fardamento, as empresas farão gratuitamente. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA ALIMENTAÇÃO  
 
 

 
As empresas se obrigarão, nas obras realizadas em todo o estado, o fornecimento de alimentação (almoço) 
aos seus empregados, nos limites dos valores praticados no mercado, sendo-lhes facultado o desconto de 
tais fornecimentos nos pagamentos salariais, até o limite de 15% (QUINZE POR CENTO) deste 
fornecimento, esclarecendo-se que este benefício não terá sob nenhuma hipótese caráter salarial, 
ressaltando-se que nas obras públicas somente serão obrigatórias naquelas com prazo de duração superior 
a 120 (cento e vinte) dias. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: 

As empresas fornecerão, gratuitamente, alimentação aos seus empregados, nos mesmos moldes do café 



da manhã (podendo o café com leite ser trocado por refrigerante ou refresco), cuja jornada de trabalho se 
prolongue após as dezoito horas desde que já tenha o mesmo cumprido uma jornada mínima de quatro 
horas, ficando certo que este benefício não tem natureza salarial. 

PARÁGRAFO SEGUNDO:  

Nas obras públicas realizadas nos Municípios do interior de Alagoas com prazo superior a 120 (cento e 
vinte) dias, poderá ser substituído o fornecimento de alimentação pelo fornecimento de Cesta Básica 
mensal aos seus empregados, composta dos seguintes produtos alimentares: 02Kg de feijão, 02Kg de 
açúcar, 02Pct. de café de 250g.,02Kg de farinha de mandioca, 01 Lata de óleo de 900ml, 02pct de 500g de 
fubá de milho, 01Kg de charque, 02Kg de arroz, 02pct de biscoito coquinho de 400g, 02pct de leite em pó 
de 200g, 01 goiabada de 300g, 02 latas de sardinha de 200g, 02 fiambres de 420g., 02pct de macarrão de 
500g, esclarecendo-se que este benefício não terá sob nenhuma hipótese caráter salarial, podendo ainda o 
fornecimento de cesta básica ser substituído por ticket alimentação. 

PARÁGRAFO TERCEIRO:  

Ocorrendo a substituição da alimentação pela cesta básica ou ticket alimentação, descrita no parágrafo 
anterior, não será descontado quaisquer valores do trabalhador. 

PARÁGRAFO QUARTO:  

Será fornecido aos trabalhadores nos canteiros de obra, até 20 (vinte) minutos antes do início do 
expediente, um café da manhã composto por dois pães com alguma mistura (manteiga com queijo ou 
manteiga com mortadela ou manteiga com ovo etc.) e um café com leite, podendo tal benefício ser 
substituído por um ticket refeição ou ticket alimentação no valor de R$ 2,50 (DOIS REAIS E CINQUENTA 
CENTAVOS) por dia de trabalho. 

 

 

 

ALFREDO GUTTENBERG DE MENDONCA BREDA  

Presidente  

SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO DO ESTADO DE ALAGO  

 

 

 

ODINALDO DE OLIVEIRA MOURA  

Presidente  

SID TRATORISTA GUINDASTEIRO OPER MAQ PESADA G EST AL  

 

 
 

ANEXOS  
ANEXO I - ATA ASSEMBLEIA  

 
 

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/MR068307_20182018_11_20T11_00_09.pdf

