
 

 

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 
CATEGORIA: ALIMENTAÇÃO EM GERAL - DATA-BASE: 1º DE SETEMBRO (PLÚRIMO) 

 
Informamos a seguir um resumo da Convenção Coletiva de Trabalho, assinada em 10.10.2011, para as 
empresas localizadas nas cidades do interior do Estado de São Paulo: 
 
1. AUMENTO SALARIAL 
  a) 9,5% sobre os salários de 01.09.10, até a parcela de R$ 6.000,00; 
  b) salários de R$ 6.000,01 até R$ 7.703,00 será concedido em 01.09.11, parcela fixa de R$ 570,00; 
  c) salários acima de R$ 7.703,00 será aplicado em 01.09.11 o aumento salarial de 7,4%.                
     
2. ADMISSÕES APÓS A DATA-BASE (01.09.10) 
    Aos empregados admitidos de 01.09.10 até 31.08.11 serão aplicados os índices de reajuste, conforme  
    tabela abaixo indicada: 
 

 
MÊS DE ADMISSÃO 

       A partir de 01.09.10 para 
Faixa Salarial de até R$ 
6.000,00 
           Percentual devido 
 

           A partir de 01.09.10 para 
     Faixa Salarial superior R$ 6.000,00 
 Acrescimo em valor fixo ou percentual 

O que for mais favorável 

 Acréscimo em R$    -   Acréscimo em %    

SETEMBRO/10 9,50% 570,00 7,40% 

OUTUBRO/10 8,67% 522,50 6,80% 

NOVEMBRO/10 7,87% 475,00 6,16% 

DEZEMBRO/10 7,05% 427,50 5,53% 

JANEIRO/11 6,24% 380,00 4,90% 

FEVEREIRO/11 5,44% 332,50 4,28% 

MARÇO/11 4,65% 285,00 3,65% 

ABRIL/11 3,86% 237,50 3,04% 

MAIO/11 3,07% 190,00 2,42% 

JUNHO/11 2,30% 142,50 1,81% 

JULHO/11 1,53% 95,00 1,20% 

AGOSTO/11 0,76% 47,50 0,60% 
 
3. SALÁRIO NORMATIVO  
R$ 849,31 para as empresas que contavam em 31.08.11, com até 40 empregados e R$ 937,32 com mais de 40 
empregados. Excluem-se desta cláusula os menores aprendizes, na forma da lei. 
Obs. Fica asegurado, desde já, que a partir de 1º de setembro de 2014 haverá piso salarial único. 
 
4. HORAS EXTRAORDINÁRIAS: 
70%, para as duas primeiras horas extraordinárias diárias; 75%, apenas e somente para as excedentes as duas  
horas extras diárias e 100% de acréscimo sobre a hora normal, quando trabalhada no  repouso semanal e 
feriados, e se não houver concessão nde folga semanal compensatória. 
 
5. FÉRIAS 
Necessariamente serão iniciadas no 1º dia útil da semana, ressalvados os casos daqueles que obedecem 
escalas de revezamento, pedido expresso em contrário do empregado e férias coletivas. 
Parágrafo Único: quando as férias coletivas concedidas parceladamente, abrangem os dias 25 de dezembro e 01 
de janeiro, estes dias não serão computados como férias e, portanto, excluídos da contagem dos dias corridos 
regulamentares.  
Fica garantido o emprego ou salário por 30 dias quando do retorno das férias individuais, sem prejuízo do aviso 
prévio.  
 



 

 

6. ADICIONAL NOTURNO 
35% de acréscimo em relação à hora diurna. Prorrogado o final da jornada noturna, após às 5 horas, é 
devido também o adicional noturno quanto as horas prorrogadas. 
7. CESTA BÁSICA 
As empresas concederão a todos seus trabalhadores, mensalmente, Cesta Básica ou Vale Alimentação no valor 
de R$ 56,00, com direito a desconto de até 10% do seu valor. O benefício deverá ser entregue até o 15º dia do 
mês subsequente. 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.  
 
8. REEMBOLSO CRECHE 
Reembolso creche de 20% do salário normativo, concedido à empregada, com filho de 0 a 01 ano de idade, 
limitado a 6 meses, a partir do retorno do afastamento previsto no art. 392 da CLT. 
 
9. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DOS EMPREGADOS 
A contribuição assistencial de empregados integra a presente Convenção, ficando de responsabilidade das 
entidades sindicais dos trabalhadores encaminhar ofício, constante da Ata da Assembléia dos Trabalhadores a 
respeito, diretamente às empresas. 
 
10. 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 10.11.2011, 
obedecida a seguinte tabela: 

 

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

Até 10 empregados 245,00 
de 11 a 100  empregados 365,00 

De 101 a 500  empregados 490,00 
Acima de 500 empregados 800,00 

 
 

ASSOCIE-SE 
 

As empresas que se associarem ao SIMABESP até 10.11.2011, 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 

mailto:simabesp@simabesp.org.br

