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 CONVENÇÃO COLETIVA  DE  TRABALHO 

CATEGORIAS : MASSAS ALIMENTÍCIAS E BISCOITOS - DATA-BASE: 1º DE OUTUBRO 

 

 

Informamos a seguir um resumo da Conveção Coletiva de Trabalho, para as empresas localizadas nas 

seguintes cidades: São Paulo, Santo André, S.C.Sul, S.B.Campo, Barueri, Carapicuíba, Cotia, Diadema, 

Embu, Itapecirica da Serra, Jandira, Itapevi, Mauá, Osasco, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Taboão 

da Serra e Santana do Parnaíba. 

1. REAJUSTE  SALARIAL  

 

a) Os empregados que em 30.09.2011 percebiam salários de até R$ 6.500,00 receberão o percentual de 

9,5%. 

b) Os empregados que em 30.09.2011 percebiam salários de R$ 6.500,01 até R$ 8.460,00 receberão 

aumento salarial na importância fixa de R$ 617,50. 

c) Os empregados que em 30.09.2011 percebiam salários acima de R$ 8.461,00, receberão aumento 

salarial no percentual de 7,3%. 

 

Excluem-se da aplicação do aumento salarial estabelecido nesta cláusula, os empregados que exercem 

cargos de gerência. 

 

2. COMPENSAÇÕES 

Serão compensadas todas as antecipações, reajustes, aumentos espontâneos ou compulsórios concedidos 

de 01.10.2010 a 30.09.2011, exceto os decorrentes de promoção, transferência, equiparação salarial, 

implemento de idade e término de aprendizagem. 

 

3. ADMISSÕES APÓS A DATA-BASE (01.10.2010) 

Aos empregados admitidos a partir de 01.10.201, deverão ser observados os seguintes critérios: 

a) Sobre o salário de admissão de empregados admitidos em funções com paradigma, será aplicado o 

mesmo percentual  de reajustamento salarial concedido ao paradigma, desde que não ultrapasse o menor 

salário da função; 

b) Sobre o salário de admissão de empregados admitidos em funções sem paradigma e por empresas 

constituídas após 01.10.2010, deverá ser aplicado o percentual de acordo com a tabela abaixo: 

  

        

MÊS 

DE ADMISSÃO 

 

Para os Salários da data de 

admissão De até R$ 6.500,00 

PERCENTUAL DEVIDO 

 

Para os Salários da data de admissão   

                 superior a R$ 6.500,00 

PARCELA FIXA 

OUTUBRO/10 9,50% R$ 617,50 

NOVEMBRO/10 8,67% R$ 566,50 
DEZEMBRO/10 7,87% R$ 515,00 
JANEIRO/11 7,05% R$ 463,50 
FEVEREIRO/11 6,24% R$ 412,00 
MARÇO/11 5,44% R$ 360,50 
ABRIL/11 4,65% R$ 309,00 
MAIO/11 3,86% R$ 257,50 
JUNHO/11 3,07% R$ 206,00 
JULHO/11 2,30% R$ 154,50 
AGOSTO/11 1,53% R$ 103,00 
SETEMBRO/11 0,76% R$ 51,50 
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4. SALÁRIOS NORMATIVOS: 

 

a) Para empresas que em 30.09.2011 possuiam até 40 (quarenta) empregados: 

I – A partir de 01.10.2011 o salário normativo será de R$ 859,00 mensais; 

II – A partir de 01.02.2012 o salário normativo será de R$ 876,00 mensais; 

III – A partir de 01.06.2012 o salário normativo será de R$ 893,00 mesais. 

 

b) Para as empresas que em 30.09.2011 possuiam acima de 40 (quarenta) empregados, o salário 

normativo a partir de 01.10.2011 será de R$ 947,00 mensais. 

 

*Fica acordado entre as partes que em 01.10.2012 será implantado Salário Normativo único.  

 

5. ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS (VALE): 

40% sobre o salário  nominal mensal, até 15 dias após o pagamento normal do salário mensal. 

 

6. HORAS EXTRAORDINÁRIAS: 

70% para todas as horas e 100% de acréscimo sobre a hora normal para as horas trabalhadas aos 

domingos e feriados. 

 

7. FÉRIAS: 

As férias dos empregados, necessariamente, serão iniciadas no primeiro dia útil da semana, ressalvados os 

casos daqueles que obedecem sistemas de escalas de rodízio, pedido expresso em contrário do 

funcionário, e férias coletivas. 

Fica garantido emprego ou salário por 30 dias, no retorno de férias individuais. 

 

8. FÉRIAS COLEITVAS: 

As empresas poiderão conceder férias coletivas, inclusive com o pagamento do respectivo abono, mediante 

entendimentos diretos com os seus empregados, desde que as referidas férias atinjam pelo menos uma 

seção completa.ias As férias serão iniciadas no primeiro dia útil da semana, bem como, não serão 

considerados nas férias coletivas os dias 25 de dezembro e 1º de janeiro. 

 

9. ADICIONAL NOTURNO 

35% de acréscimo em relação à hora normal. Prorrogado o final da jornada noturna, após as 5 horas, é 

devido também o adicional noturno quanto as horas prorrogadas. 

 

10. REEMBOLSO CRECHE 

Reembolso creche de 35%  do salário normativo, concedido até o filho completar 16 meses.  

 

11. GARANTIAS A EMPREGADA ADOTANTE: 

120 dias para criança até 1 ano de idade; 60 dias para criança entre 1 até 4 anos de idade; 30 dias para 

criança entre 4 até 8 anos de idade. 

 

12. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DOS EMPREGADOS  

     1%, com teto de R$ 65,00, mensalmente, inclusive 13º salário. 

 

13. FLEXIBILIZAÇÂO DA DURAÇÃO DO TRABALHO – BANCO DE HORAS 

As empresas que necessitam suspender ou reduzir suas atividades, por razões técnicas, operacionais ou 

comerciais poderão implementar a flexibilização da duração do trabalho, de acordo com as determinações 

desta cláusula (ver convenção).     
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14. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL – (EMPRESAS NÃO ASSOCIADAS):    

As empresas representadas pelo SIMABESP recolherão a favor do mesmo, uma Contribuição Assistencial 

necessária à manutenção das atividades sindicais, conforme boleto bancário,  vencimento em 30.11.2011, 

obedecida a seguinte tabela: 

 

N.º DE EMPREGADOS DA EMPRESA VALOR  DA CONTRIBUIÇÃO – R$ 

Até 10 empregados 265,00 

de 11 a 100  empregados 355,00 

De 101 a 500  empregados 525,00 

Acima de 500 empregados 1.050,00 

 

15. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS 

As empresas que não implementarem Programa de Participação nos Lucros e Resultados até o dia 

31.03.2012, deverão pagar até o dia 30.04.2012, em favor de cada empregado prejudicado, uma multa de 

65% do Salário Normativo de acordo com o enquadramento do número de empregados. 

 

16. CESTA BÁSICA 

As empresas fornecerão mensalmente a todos seus trabalhadores, Cesta Básica ou Vale Alimentação no 

valor de R$ 56,00, com direito a desconto de 1% do seu valor. Para as empresas que não concedem a 

Cesta Básica, a primeira entrega deverá ser feita até o dia 20.12.2011, e assim sucessivamente. Para as 

empresas que já concedem Cestas Básicas mais favoráveis ao trabalhador ficam preservadas estas 

condições, inclusive no tocante ao desconto, não podendo o resultado final ser inferior ao acima fixado.  

 

 

 

ASSOCIE-SE 
 

As empresas que se associarem ao SIMABESP até 30.11.2011, ficarão isentas da contribuição assistencial 

patronal, devendo pagar apenas as mensalidades, conforme tabela abaixo: 

 

Nº DE EMPREGADOS VALOR DA MENSALIDADE - (R$) 

Até     ........................................... 10 54,03 

De       11           à                          30 110,99 

De       31           à                          50 239,50 

De       51           à                        100 284,77 

De     101           à                        200 356,32 

De     201           a                        300 462,93 

De     301           à                        700 569,53 

Acima               de                        700 712,65 

 

Desde já, agradecemos a atenção e ficamos a disposição para quaisquer esclarecimentos, através do telefax: 

(11) 3251.3455 ou email: simabesp@simabesp.org.br. 

 

Atenciosamente 

 

Nelson Augusto Gonçalves  

Assessor Jurídico 
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