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Pelo presente instrumento em que sao partes, de um lado o 
SINDICATO DOS ENGENHEIROS AGRONOMOS DE SANTA 
CATARINA - SEAGRO-SC, entidade sindical de primeiro grau, 
devidamente inscrito no CNPJ sob o n^ 78.664.414/0001-02 e 
reconhecido pelo Ministerio do Trabalho atraves da Carta Sindical 
n^ 012.356.01915-6, estabelecido na Rua Adolfo Melo, 35, sala 
1002, Centro, Florianopolis/SC, neste ato representado pelo seu 
diretor presidente Eduardo Medeiros Piazera, Engenheiro 
Agronomo, CPF n^ 438.648.130-34 e de outro lado o SINDICATO E 
ORGANIZACAO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DE SANTA 
CATARINA - SINDIOCESC, entidade sindical de primeiro grau, 
devidamente inscrito no CNPJ sob o n^ 82.512.864/0001-57 e 
reconhecido pelo Ministerio do Trabalho atraves da Carta Sindical 
n^ 46000.010700/93, estabelecido na Rua Vidal Ramos, n^ 224, 
Centro, Florianopolis-SC, neste ato representado pelo seu 
presidente Luiz Vicente Suzin, Gestor Empresarial e 
Agropecuarista, CPF n^ 387.091.049-68, firmam e celebram a 
presente CONVEN^AO COLETIVA DE TRABALHO, redigida pelas 
clausulas e condigoes seguintes:

CLAUSULA ia-Vigencia
A presente Convengao Coletiva de Trabalho tera vigencia no perfodo de l9 de maio de 2022 a 30 de 
abril de 2023. A data-base da categoria e l9 de maio.

CLAUSULA 23 - Abrangencia
A presente Conven^ao Coletiva de Trabalho abrangera a categoria de Engenheiros Agronomos com 
base territorial em Santa Catarina.

CLAUSULA 33 - Salario Efetivagao
Fica estabelecido como salario mmimo profissional, 0 previsto na Lei 4.950-A, de 22 de abril de 1966, a 
ser pago aos Engenheiros Agronomos.

CLAUSULA 43 - Reajuste Salarial
Os salaries dos integrantes da categoria profissional serao reajustados a partir de I9 de maio de 2022, 
em 12,47% (doze vfrgula quarenta e sete por cento), aplicados sobre os salaries vigentes no mes de 
abril de 2022, correspondente a reposigao de perdas salariais ocorridas no perfodo compreendido 
entre I9 de maio de 2021 e 30 de abril de 2022, compensando-se as antecipagoes espontaneas e 
compulsorias concedidas no perfodo, para todas as Cooperativas.
Paragrafo Primeiro: Fica garantido aos empregados representados por este instrumento, a extensao 
de outros beneffeios concedidos a categoria predominante celebrado atraves de instrumentos 
coletivos ou por liberalidade da Cooperativa.
Par3grafo Segundo: Para os empregados representados por este instrumento, cuja data-base da 
categoria preponderante nao for 0 mes de maio, sera concedida a tftulo de adiantamento, a reposigao 
integral do INPC acumulado no perfodo de I9 de maio de 2021 a 30 de abril de 2022, aplicados sobre 
os salaries vigentes no mes de abril de 2022, sendo que os devidos ajustes serao efetuados por ocasia 
da reposi^ao da categoria preponderante.
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CLAUSULA 52 - Decimo Terceiro Salario
Ao empregado afastado em gozo de auxNio doen^a previdenciaria, a cooperativa pagara 0 139 (decimo 
terceiro) salario integral, desde que nao receba da Previdencia Social e ate o limite de seis (6) meses a 
partir do afastamento.

CLAUSULA 6§ - Adicional Noturno
Fica assegurado ao empregado que prestar seus services em horario noturno, assim considerado 0 
compreendido entre as 22 e 05 boras, urn adicional de 30% (trinta por cento) sobre 0 valor da bora 
normal.

CLAUSULA 73 - Aviso Previo
Ao empregado despedido sem justa causa que conte com 10 (dez) anos ininterruptos de service na 
mesma Cooperativa, 0 aviso previo a ser dado ou indenizado sera de 60 (sessenta) dias.

CLAUSULA 8^ - Readmissao de Empregados
A duragao do contrato de experiencia para empregados readmitidos no mesmo cargo nao podera ser 
superior a 30 (trinta) dias.

CLAUSULA 92 - Liberagao para participagao em Congresses, Cursos e Simpbsios
As Cooperativas liberarao os empregados pertencentes a categoria, cinco (5) dias por ano, para 
participarem de Congresses, Cursos e Simposios de sua livre escolha, sem prejuizo de sua remuneragao 
e demais direitos contratuais.

CLAUSULA 102 - Desvio de Fungao e Abrangencia
Todo empregado pertencente a categoria profissional, representado por este instrumento, 
devidamente registrado no Conselho Regional, que desempenhem suas fungoes tecnicas, sera 
abrangido pela presente Convengao Coletiva de Trabalho e legislagao pertinente a categoria, 
independente das anotagoes contidas em sua Carteira de trabalho e Previdencia Social e/ou Contrato 
Individual de Trabalho.

CLAUSULA 112 . Garantia Especial de Emprego
E assegurado 0 emprego aos empregados optantes pelo FGTS, durante 24 (vinte e quatro) meses 
imediatamente anteriores ao tempo mmimo necessario para a aquisigao do direito a aposentadoria 
por tempo de servigo, desde que os empregados tenham mais de 10 (dez) anos, consecutivos ou nao, 
prestados a mesma Cooperativa.

CLAUSULA 122 - Garantia de Emprego
Sera garantido o emprego e/ou salario nas seguintes condigoes:
a) Ao empregado, vftima de acidente de trabalho, afastado por mais de 16 (dezesseis) dias, durante 12 
(doze) meses que se sucederem a alta medica previdenciaria.
b) A funcionaria gestante, durante 60 (sessenta) dias que se sucederem ao termino do prazo de 
afastamento compulsorio, previsto na Constituigao Federal.

CLAUSULA 132 - Banco de Horas
Acordam as partes, que a partir da assinatura da presente Convengao Coletiva, comprometem-se em 
discutir o ACORDO DE BANCO DE HORAS, respeitando a particularidade de cada urn dos acordantes. 
Par^grafo Unico: Para as cooperativas que tiverem celebrado Acordo de Banco de Horas com 0

empregadofSindicato representative da categoria preponderante, este sera estendido tambem, aos 
desta diferenciada.
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CLAUSULA 143 . Condi?6es de Trabalho
A cooperativa compromete-se a fornecer instrumental basico de trabalho para a execugao das 
atividades profissionais da cooperativa.

CLAUSULA IS9 - Liberagao dos Dirigentes Sindicais
As cooperativas liberarao para tratar de assuntos de interesse da categoria profissional, seus 
empregados dirigentes sindicais eleitos, tres (3) dias por ano sem prejufzo de sua remuneragao e 
demais direitos contratuais.

CLAUSULA 163 - Liberarao para Participagao em Assembleias
As cooperativas liberarao para participar de assembleias sindicais desde que devidamente convocadas 
pelo Sindicato e comunicadas as cooperativas com antecedencia minima de cinco (5) dias, todos os 
profissionais representados por esta convengao coletiva de trabalho por urn periodo de trabalho 
(manha ou tarde) por ano.
Paragrafo Unico: Fica convencionado que, com antecedencia minima de dez (10) dias da realizagao da 
assembled, o SEAGRO-SC remetera ao SINDIOCESC, o roteiro complete das assembleias, contendo 
informagoes do dia, hora e local de realizagao das mesmas.

CLAUSULA 173 - Mensalidades
As cooperativas mediante autorizagao escrita de cada profissional, descontarao em folha de 
pagamento, 0 valor da mensalidade sindical, relacionando os profissionais e 0 total das verbas 
recolhidas de cada urn, passando ao sindicato da categoria, a relagao dos descontados, bem como os 
respectivos valores ate 0 53 (quinto) dia util apos 0 efetivo pagamento dos salaries dos profissionais, 
atraves de deposito bancario, efetuado pela empregadora, na conta do SEAGRO-SC (Caixa Economica 
Federal - Agencia 1873 - Operagao 003 - Conta 163-0) ou atraves de boleto bancario, que devera ser 
solicitado ao Sindicato pelo e-mail seagro@seagro-sc.org.br.

CLAUSULA 183 - Renegociagao
As partes quando julgarem necessario, mediante previa comunicagao oficial, poderao retomar as 
negociagoes trabalhistas.

CLAUSULA 193 - Penalidades
As partes, em atendimento ao que determina 0 art. 613, inciso VIII da CLT, atribuem a quern infringir 0 
Acordo a multa de 3% (tres por cento), calculada sobre o menor salario da categoria, a ser pago ao 
empregado, a cooperativa ou ao sindicato, conforme 0 caso, sem prejufzo do cumprimento.

E, por estarem assim ajustados, firmam 0 presente em tres (3) vias de igual teor e validade, das quais, 
uma sera depositada no Ministerio do Trabalho e Previdencia Social SRTE/INSS-SC, para fins de 
registro.

Florianopolis/SC, 16 de maio de 2022.
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