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* CIRCULAR DE REAJUSTES SALARIAIS *

ü REFEIÇÃO: Vale alimentação por meio de cartão magnético fixado no valor de R$ 391,40 

(trezentos e noventa e um reais e quarenta centavos) mensais, OU, ticket refeição no valor mínimo de R$ 

27,56 (vinte e sete reais e cinquenta e seis centavos) quantos forem os dias de trabalho efetivo no mês, 

OU, almoço completo no local de trabalho E café da manhã e lanche da tarde no local de trabalho. (Para 

o setor Elétrico: R$ 5,17 de café da manhã mais R$ 5,17  totalizando R$ 10,34 por no lanche da tarde,

dia trabalhado).

CONSTRUÇÃO CIVIL, MONTAGEM INDUSTRIAL e INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, OLÁRIAS, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO

Móveis, Serviços de Construção Civil em geral, instalador de energia 
solar, instalador de alarmes, Instalação de fibra ótica, Instalação de 

sistemas de incêndio e Redes públicas...

Informamos aos senhores Empregadores e Escritórios de Contabilidade em Geral, os reajustes e Pisos 
salariais, dos setores a partir de 1º de maio/2022. À saber:

A partir de 1º de MAIO de 2022, as empresas abrangidas por esta Convenção Coletiva de Trabalho 
reajustarão os salários de seus empregados, com o percentual negociado de 12,47 % (doze virgula 
quarenta e sete por cento), correspondente ao período de 1º de maio de 2021 até 30 de abril de 2022, 
percentual este a ser aplicado sobre os salários vigentes em 1º de maio de 2022.

QUALIFICADOS EM OBRAS DE MONTAGEM DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO, E MONTAGEM 
INDUSTRIAL: Será garantido aos trabalhadores do setor, em 1º de maio de 2021, um piso salarial de 
R$2.736,16 (dois mil setecentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos), ou R$ 12,46 (onze reais e 
seis décimos de centavos) por hora, para 220 (duzentas e vinte) horas mensais. 

QUALIFICADO: Será garantido aos trabalhadores do setor, em 1º de maio de 2021, um piso salarial de 
R$2.283,36 (dois mil oitocentos e oitenta e três reais e trinta e seis centavos), ou R$ 10,37 (dez reais e 
trinta e sete centavos) por hora, para 220 (duzentas e vinte) horas mensais.  

NÃO QUALIFICADO: Será garantido aos trabalhadores do setor, em 1º de maio de 2022, um piso 
salarial de R$1.877,00 (um mil oitocentos e setenta e sete centavos), ou R$ 8,53 (oito reais e 
cinquenta e três centavos) por hora, para 220 (duzentas e vinte) horas mensais.  

REAJUSTE SALARIAL MAIO 2022 

12,47% CIRCULAR Nº 023/MSP. 01 JUN 2022
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O sindicato estará à disposição para negociar direto com as empresas ou empregadores de 

nossa região, ACT (Acordo Coletivo de Trabalho), podendo adequar a realidade de nossa região 

os pisos salariais, V.A/V.R. entre outras clausulas econômicas e sociais. Os interessados 

deverão entrar em contato com a entidade para negociação do mesmo. Os pisos mencionados 

acima não têm validade para quem já mantém acordo direto com o sindicato, sendo obrigatório 

a renovação anual.

Assegura-se aos trabalhadores da categoria o direito de oposição ao desconto, devendo sua manifestação ser apresentada pessoalmente, por 

escrito e na forma individualizada, perante a entidade de classe profissional, no prazo de 10 (dez) dias uteis da assinatura do presente 

instrumento, sem prejuízos dos prazos estabelecidos nos Termos de Ajuste de Conduta da entidade signatária, cujos termos, nestes casos 

prevalecerá, sobre o prazo e condições descritas na clausula da C.C.T.

CIRCULAR DE PISOS 
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CATEGORIAS QUALIFICADO NÃO QUALIF. VR/VA/Café DATA BASE 

Construção Civil R$ 2.283,36 R$ 1.877,00 R$391,40  Maio/22 

Montagem 
Industrial 

R$ 2.736,16 R$ 1.877,00 R$391,40 Maio/22 

Construção Pesada   
Pavimentação e        
Terraplanagem 

R$ 2.283,36 R$ 1.877,00 R$391,40 Maio/22 

Obras em de 
Montagens em 
Instalações e 
Manutenção. 

R$ 2.283,36 R$ 1.877,00 
R$391,40  

 

 
Maio/22 

 

Móveis R$ 2.283,36 R$ 1.877,00 R$391,40  Maio/22 

Instalações 
Elétricas, Gás, 
Hidráulica e 
Sanitária. 

R$ 2.283,36 R$ 1.877,00 

 

R$391,40 + R$ 
10,41 dia Trab. 

 
Maio/22 

 

Olarias (Sem 
Acordo Coletivo 
com o Sindicato) 

R$ 2.283,36 R$ 1.877,00 R$391,40  
Maio/22 

 

· Os Recolhimentos do Imposto Assistencial da entidade, será de 2% (dois por cento), podendo a categoria 
ser convocada em Assembleia Geral, para discussão e aprovação da Imposto/Negocial em guias próprias 
enviadas nas respectivas datas a vencer todo dia 08 de cada mês.  

 
· O recolhimento e repasse desses impostos são de inteira responsabilidade do empregador, sujeito à 

cobrança judicial e ação de descumprimento da C.C.T. (convenção coletiva de trabalho). 
 

· O documento que garante o direito de representação é a Declaração, Certidão ou Carta Sindical, fornecida 
pelo MTE sob nº 46.000.000.879/93. 
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