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São Paulo,  15 de Outubro de 2013.  

 
 

C I  R C U L A R 

 

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO  

01.10.2013 a 30.09 .2014  

 

 Municípios de  Apl icação:  

São Paulo,  Osasco,  Caieiras,  Franco da Rocha,  Francisco Morato,  Mair iporã,  Atibaia ,  Bom Jesus 
dos Perdões,  Taboão da Ser ra,  Embu, I tapecerica da Serra,  Embu -Guaçu,  Juqui t iba e São 
Lourenço.  

 

Foi  f ina l izada a negoc iação para renovar a Convenção Colet i va de Trabalho com vigênc ia a part ir  de 
01 de Outubro de 2013 .  As pr inc ipa is  c láusulas são:  

 

REAJUSTE SALARIAL 

Sobre os sa lár i os  v igen tes em 01.10.2012 será  apl icado em 01.10.2013 o percentual  ún ico de  7,50%  

(sete v í rgu la c inqüenta  por  cento)  que corresponde à var iação do INPC de 5,69% (c inco ví rgu la  
sessenta e nove por  cento)  no per íodo de 01.10.2012 a 30.09.2013,  acresc ida de 1 ,71% (um ví rgu la  
setenta e um por cento)  de aumento rea l .  

 

COMPENSAÇÕES 

Serão compensadas todas as antec ipações e aumentos espontâneos concedidos pelas empresas no  
per íodo entre 01 .10.2012 a 30.09.2013,  exceto os rea justes decorrentes de promoção,  t ransfer ênc ia,  
equiparação sa lar ia l ,  mér i to ,  implemento de  idade,  término de aprendizagem e aumento rea l  
expressamente concedido a esse t í tu lo .  

 

ADMISSÕES APÓS A DATA-BASE 

O reajuste sa lar ia l  dos empregados admi t idos após a data -base (01.10.2012) ,  obedecerá aos 
seguintes cr i tér ios :  

 

A)  No sa lár io  de empregados admi t idos em funções com paradigma e desde que a d i ferença no 
tempo de serviço entre e les se ja super ior  a  02 (do is)  anos,  será apl icado o mesmo percentual  
do rea juste sa lar ia l  concedido ao paradigma,  l imi tado,  p orém ao menor sa lár io  da função.  Se a 
d i ferença de tempo de serviço ent re admi t ido e paradigma for  in fer ior  a  02 (do is)  anos,  será  
apl icado o mesmo percentual  do rea justamento  sa lar ia l  devido ao  paradigma,  equiva lendo -se  
os sa lár ios .  

 

B)  Sobre o sa lár io  do empregado admi t ido em função sem paradigma e de admi t idos por  empresas 
const i tu ídas após 01.10.2012,  serão apl icados os percentuais  constantes das tabelas a segui r :  

 

Mês de Admissão   Percentual  

     em 01.10.13 

Outubro/12      7,500 %  

               Novembro/12      6,875 %       

                            Dezembro/12        6,250 %               

                            Janeiro/13      5,625 %       

                            Fevereiro/13      5,000 %    

  Março/13      4,375 %    

  Abril/13       3,750 %    
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  Maio/13       3,125 % 

  Junho/13      2,500 %    

Julho/13      1,875 % 

  Agosto/13      1,250 % 

Setembro/13      0,625 % 

 

 

SALÁRIO NORMATIVO 

 

A.  A par t i r  de 01.10.2013  f ica assegurado para os empregados da categor ia  prof iss ional  o  
seguinte sa lár io  normat ivo:  

 

  EMPRESAS COM ATÉ 50 (CINQÜENTA) EMPREGADOS EM 01.10 .13:  

Salár io  de R$ 1090,00  (um mi l  e  noventa  rea is)  por  mês;  

 

  EMPRESAS COM MAIS DE 50 (CINQÜENTA) E ATÉ 200 (DUZENTOS) EMPREGADOS EM 
01.10.13:  

Salár io  de R$ 1162,00  (um mi l  cento e sessenta e d o is  rea is)  por  mês;  

 

  EMPRESAS COM MAIS DE 200 (DUZENTOS) EMPREGADOS EM 01.10.13:  

Salár io  de R$ 1281,00  (um mi l  duzentos e  o i tenta e um reais)  por  mês.  

 

B.  O sa lár io  normat ivo ac ima espec i f icado será rea justado pelo mesmo percentual  que corr ig i r  o  
sa lár io  da categor ia ,  concedido compulsor iamente por  fo rça de le i ,  medida provisór ia ,  sentença  
normat iva  ou a justado em norma convenc ional .  

 

CLÁUSULA DE ESTIMULO À CONTRATAÇÃO DE JOVEM EMPREGADO (1º EMPREGO) –  Sa lário de 
R$ 945,00 mensal  

 

No propós i to  da OIT –  Organização In ternac ional  do Trabalho em est ímulo à in t rodução do jovem no  
mercado de t rabalho e para ampl iar  contratações,  exc lus ivamente para casos de 1º emprego ,  os 
Sind icatos s ignatár ios  da Convenção Cole t iva de Trabalho,  estabelecem:  

 

a) As empresas poderão con tratar  jovem empregado,  desde que se ja seu 1º emprego a ser  
anotado na Carte i ra  de  Trabalho ,  com o va lor  de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e c inco 
rea is)  por  mês;  

b)  O prazo máximo de duração desse contrato de t rabalho não poderá exceder de 6 (se is)  meses;  

c )  Após o decurso desse p razo  de 6 (se is)  meses a empresa poderá  cont inuar com essa mão de 
obra,  obr igando-se,  porém, a par t i r  daí ,  ao pagamento do sa lár io  normat ivo resul tante do seu 
enquadramento na Convenção Colet iva de Traba lho,  ou se ja,  empresa com até 5 0 empregados,  
de 50 até 200 e  mais  de 200 empregados;  

d)  No caso de  não ser  aprovei tado  até o  f ina l  do p razo  o empregado fa rá jus  aos haveres normais  
de resc isão do contrato  de t rabalho;  

e) O empregado que for  contratado nestas c i rcunstânc ias e a inda no prazo de  6 (se is)  meses 
a lcançar com seu tempo de serviço a próxima data -base de 01.10.2014,  fará jus ,  nessa 
ocas ião,  ao percentual  proporc ional  do rea juste que f icar  estabelec ido naquela oportun idade,  
ap l icando-se,  após,  se cont inuar a  serviço da empresa após os 6 (se is)  meses,  o  sa lár io 
normat ivo  de enquadramento como está previs to  na le t ra  “c”  ac ima;  

 

REEMBOLSO DE DESPESAS  

A. CRECHE        R$   277,00  

B.  REFEIÇÃO (Serviço Exte rno)        R$     15,00  
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VIGÊNCIA 

A Convenção Colet i va de Trabalho terá  v igênc ia de 1 (um ) ano,  in ic iando-se em 01 de Outubro de 
2013 e termo f ina l  em 30 de Setembro  de 2014.  

 

PLANO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS  

Com o objet i vo  de implementar  o  d isposto  na Le i  n .  10.101,  de 19 .12.2000,  que regulamentou o ar t igo  
7º,  inc iso XI ,  da Const i tu ição Federa l  no que tange à par t ic ipação nos Lucros e Resul tados,  a  empresa 
com até 40 (quarenta)  empregados em 01.10.2013 deverá in ic iar  até 30 de Abri l  de 2014 perante o 

Sind icato Pro f iss ional  a  negoc iação de Programa com metas e resul tados referente ao  exerc íc io  de  
2014.  Para tanto:  

 

a) a par t i r  de  Janei ro de 2014 e até 30.04 .2014 a empresa deverá enviar  correspondência ao  
Sind icato Prof iss ional  para formal i zar  o  pedido de negoc iação de  programa com metas e  
resul tados;  

b)  a  par t i r  do comprovado recebimento do  pedido  o Sind icato  Prof iss ional  terá o  prazo  de 30  
( t r in ta)  d ias para envia r  resposta escr i ta  à  empresa,  des ignando uma pr imei ra data  para in ic ia r  
a  negoc iação,  sendo que no prazo máximo de 60 (sessenta)  d ias dessa data deverá se encerrar  
o  processo de negoc iação;  

c )  a  negoc iação se dará dentro dos l imi tes  da le i ,  com a par t ic ipação do S indicato de c lasse e  da  
comissão escolh ida;  

d)  durante o prazo ac ima f i xado o Sind icato Prof iss ional ,  mediante so l ic i tação de seus 
representados,  não estará impedido de  convoca r ta is  empresas para abr i r  o  processo de  
negoc iação do PLR;  

e)  o  não cumpr imento das obr igações ac ima estabelec idas impl icará no pagamento de multa /PLR ,  
por  empregado,  no va lor  de R$ 660,00 (seiscentos e  sessenta reais ) ,  rever t ida ao  

t rabalhador,  a  ser  e fet i vada em 2 (duas)  parce las iguais  de R$ 330,00 ( t rezentos e t r in ta  rea is)  
cada uma delas,  devendo a 1ª  parcela de R$ 330,00  ser  qu i tada junto com o sa lár io  de  Agosto 
de 2014 ;  a 2ª  parcela de R$ 330,00  deverá ser  qu i tada junto com o sa lár io  de Fevereiro de  
2015;  

f )  O va lo r  da mul ta /PLR terá caráter  indeniza tór io ,  inc lus ive para efe i to  de inc idênc ia e 
t r ibutação;  para os pagamentos das parce las será adotado  o cr i té r io  da proporc ional idade  na  
razão de 1/12 (um doze  avos)  por  mês de serviço ou f ração super ior  a  14 ( catorze)  d ias aos  
empregados admi t idos ou des l igados no curso do ano;  para a  1ª  parce la no mês de Agosto/14  
será cons iderado o  per íodo de Janei ro  a Junho/2014;  para  o pagamento  da 2ª  parce la no  mês  
de Fevere i ro /15  será cons iderado o per íodo de Ju lho a Deze mbro/2014;  

g)  a  empresa que formal izar  pedido ao Sind icato Prof iss ional ,  mas não in ic iar  e fet ivamente a 
negociação na forma da le t ra  “b”  ac ima,  incorre rá no pagamento da mul ta  nos termos da le t ra  
“e”  ante r ior ;  da mesma forma,  caso se ja  in ic iada ,  porém por a lg um mot ivo não se ja  conc luída a 
negoc iação,  será assegurado ao t rabalhador o pagamento da mul ta /PLR;  

h)  f icam ressalvadas as condições mais  favoráveis  porven tura exis tentes.  

 

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL E MENSALIDADE SOCIAL EM FAVOR DO SINDICATO 
PROFISSIONAL 

 

Em cumpr imento ao d isposto no ar t .  8 º ,  inc iso IV,  da Const i tu ição Federa l ,  ar t .  545 da  CLT e dec isão 
no 8º  Congresso da  categor ia  rea l i zado  de 10  a 13 de  Ju lho de  2003,  ra t i f icado na  Assemblé ia Gera l  
Ext raord inár ia  em Agosto/2013,  as empresas descontarão dos  sa lár ios  rea justados de  seus 
empregados enquadrados na categor ia  prof iss ional  e  abrangidos por  esta Convenção Colet iva de  
Trabalho,  garant ida a  mani festação do empregado,  a  t í tu lo  de Contr ibu ição Ass is tenc ia l  e  da  
Mensal idade Soc ia l  devida,  observando -se:  

 

  O in tegrante  da categor ia  prof iss ional  poderá,  a té 10 (dez)  d ias  antes  do pr imei ro desconto,  
comparecer ao Sind icato Prof iss ional ,  pessoalmente,  para formal izar  documento própr io  de 
opos ição à presente  contr ibu ição,  f icando vedada in ic ia t iva  ou par t ic ipa ção da empresa na  
dec isão de seus empregados.  
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  O desconto será mensal ,  a  par t i r  da data -base e abrange assoc iados e  não assoc iados,  sendo 
de 1,5% (um e  meio por  cento)  do  sa lár io  nominal  do t rabalhador;  os  empregados assoc iados 
desta ent idade,  com esse desc onto,  f icam d ispensados do pagamento da mensal idade 
assoc iat iva;  

 

  O l imi te  mensal  de inc idênc ia da Contr ibu ição Ass is tenc ia l  e  da Mensal idade Soc ia l  será o 
va lor  equiva lente a  12  (doze) sa lá r ios  mín imos.  No mês  de Dezembro/2013 a  Cont r ibu ição 
inc id i rá  separadamente sobre o sa lár io  de Dezembro e sobre o  13º sa lá r io ,  respei tado  o mesmo 
l imi te  em cada uma delas.  

 

CESTA BÁSICA  

 

Padrão 20 Kg (para quem t iver até 1 fa l ta  injust i f icada no mês)  

Padrão 30 Kg.  (para quem não t iver fa l ta  in just i f icada no mês)  

 

  As empresas deverão fornecer uma cesta bás ica de 20 kg.  a  cada um de seus empregados,  
sempre até o d ia  15 de cada mês.  

  As empresas que já  concediam a cesta bás ica em 01.10.2006 e já  adotavam ou ut i l i zavam 
cr i tér io  e  datas para d is t r ibu ição da cesta ,  deverão cont inuar  a  observá - lo ,  inc lus ive,  cobrança 
de va lo r  por  custo subs id iado.  

  As empresas poderão exc lu i r  da  concessão o empregado que t i ve r  mais  de 1 (uma) fa l ta  
in just i f icada no mês,  respei tando as fa l tas  legais  da CLT e  desta Convenção.  

  No caso de afastamento do empregado em benef íc io  previdenc iár io ,  a  empresa cont inuará a 
conceder a cesta bás ica enquanto o mesmo perdurar ,  a té o l imi te  de 60 (sessenta)  d ias 
contado do in ic io  do afastamento.  

  A empregada gestante fará jus  à cesta bás ica também no per íodo de afast amento ( l icença 
matern idade).  

  F icam ressalvadas  condições mais  favoráveis  ao empregado porven tura já  p rat icadas pelas 
empresas e no caso de  já  ser  concedida cesta  bás ica maior ,  a  empresa não poderá reduzi r  
peso e/ou quant idade de  a l imentos;  

  O va lor  econômico da cesta bás ica não in tegrará o sa lár io  do empregado para qualquer out ro 
f im,  se ja na remuneração,  para depós i tos do FGTS nem in tegrará o sa lá r io  do empregado para  
f ins  previdenc iár ios ,  independente da cobrança ou não de a lgum valor  que se ja rea l izado p or  
empresa,  nos termos da Lei  6321/76,  de 14.04.76 e Regulamento pe lo Decreto 78.676,  de  
08.11.76.  

  A composição bás ica dos produtos da cesta a ser  fornec ida (20 kg.)  deverá observar :  

Quantidade  Descrição   Embalagem 

 

02   açúcar refinado   pc 1 kg 

01   arroz tipo 1   pc 5 kg 

02   arroz tipo 1   pc 1 kg 

01    biscoito recheado   pc 140 gr. 

01   café torrado e moído  pc 250 gr. 

01   farinha de trigo especial  pc 1 kg 

01   farofa temperada   pc 200 gr. 

03   feijão carioca tipo 1  pc 1 kg 

01   fubá mimoso   pc 500 gr. 

01    goiabada   tp 300 gr. 

01   macarrão espaguete c/ ovos pc 500 gr. 

01    macarrão parafuso c/ ovos pc 500 gr. 

01   mistura para bolo   pc 400 gr. 
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02   óleo de soja   pet 900 ml. 

01   pó p/ refresco   pc 25 gr 

01   polpa de tomate   tp 520 gr 

01   sal refinado   pc 1 kg 

01   sardinha    lt 130 gr 

01    tempero completo  cp 300 gr 

 

 

  Desde a competênc ia Dezembro/07,  por tanto,  para ser  en tregue no  d ia  15 de Dezembro,  o  
empregado que não t iver  fa l ta  in just i f icada no  mês imediatamente anter ior  terá d i re i to  a  uma 
cesta bás ica de 30 kg. ,  cu ja  composição bás ica dos produtos deverá observar :  

 

 

Quantidade  Descrição   Embalagem 

 

02   achocolatado   pc 200 g 

04   açúcar refinado   pc 1 kg 

01   amaciante de roupas  fr 500 ml 

02   arroz tipo 1   pc 5 kg 

01    biscoito recheado   pc 140 gr. 

01    biscoito salgado   pc 200 g. 

01   café torrado e moído  pc 500 gr. 

01   creme de lei   tp 200 g 

01   creme dental   tb 90 g 

01   desinfetante líquido  fr 500 ml. 

01   ervilha    lt 200 g 

01   farinha de trigo especial  pc 1 kg 

01   farofa temperada   pc 200 gr. 

04   feijão carioca tipo 1  pc 1 kg 

01   fubá mimoso   pc 500 gr. 

01   leite em pó integral  pc 400 g 

01   macarrão espaguete c/ ovos pc 500 gr. 

01    macarrão parafuso c/ ovos pc 500 gr. 

01   mistura para bolo   pc 400 gr. 

03   óleo de soja   pet 900 ml. 

01   papel higiênico   pc 04 unid. 

01   pó p/ gelatina   sh 45 g 

01   polpa de tomate   tp 520 gr 

03   sabonete   unid. 90 g. 

01   sal refinado   pc 1 kg 

01   sardinha    lt 130 gr 

01    tempero completo  cp 300 gr 

 

  A composição da cesta poderá ser  adaptada ao padrão do fornecedor,  desde que respei tadas 
as quant idades e peso to ta l  da cesta.  
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CLÁUSULA: CAFÉ COM LEITE,  PÃO E MANTEIGA  

Desde 01.12.2009 as empresas devem fornecer gratu i tamente aos empregados café com l e i te ,  pão e 
mante iga,  antes do in íc io  do horár io  de  t rabalho .  Para  dar  cumpr imento a essa obr igação  as empresas 
poderão e l iminar  os in te rva los de  fad iga na jo rnada nos quais  era servido café.  

CLÁUSULA: AUXILIO REFEIÇÃO (TICKET REFEIÇÃO)  

 

A part i r  de 01 de Março de 2014 as empresas fornecerão a l imentação aos t rabalhadores pelos d ias 
efet ivamente  t rabalhados no mês,  observado o d isposto na c láusula 18ª  (contro le  da boa  qual idade).  

 

As empresas poderão supr i r  o  fornec imento da a l imentação com a concessão de t i ckets de refe ição  
aos t rabalhadores,  também em número idênt ico ao dos d ias t rabalhados no mês com o va lo r  fac ia l  
un i tár io  de R$ 9,00 (nove rea is) ,  desvinculado  da remuneração,  por tanto,  sem inc idênc ias,  encargo 
previdenc iá r io  nem servi r  de base para  o reco lh imento do FGTS.  

 

O empregado poderá  ser  descontado em até  20% (vin te por  cento)  do va lor  to ta l  dos  t ickets  fornec idos 
no mês e efet i vamente usufruídos.  

 

No caso da empresa passar a fornecer a l imentação nos termos desta Convenção também poderá 
descontar  do empregado até 20% (vin te por  cento)  do va lor  custo que t ive r  para a aquis ição ou  
e laboração da a l imentação.  As empresas que na data de vigênc ia desta Convenção já  concedem a  
a l imentação e já  adotam ou ut i l i zam cr i té r io ,  cont inuarão  a observá - los,  inc lus ive ,  no  va lor  da  
cobrança por  custo subs id iado.  

 

A concessão do  benef íc io  at ravés de  fo lha  de  pagamento dar -se-á  antec ipadamente já  a  par t i r  do  
pr imei ro mês de vigênc ia,  mediante rec ibo  de entrega e poster ior  descr ição em fo lha  e no 
demonstrat ivo sa lar ia l .  O acer to  das eventuais  ausênc ias,  fa l tas ,  l icença ou afastamento 
previdenc iá r io  do empregado naquele mês ocorrerá no mês seguinte  mediante os correspondentes 
descontos dos t ickets  re fe ição recebidos,  mas não ut i l izados na forma estabelec ida na c láusula,  qu al  
se ja ,  pe los d ias efet i vamente t rabalhados no mês.  

 

O trabalhador in terno que for  convocado para t rabalhar  fora da empresa,  em desempenho de serviço  
externo,  nos termos da Cláusula 19ª  da  Convenção,  cont inuará com a  garant ia  do reembolso do  va lo r  
do comprovante para despesas de refe ição  que t iver ,  por  d ia  de  t rabalho,  deduzido o  va lor  l íqu ido do 
t icket  re fe ição correspondente a esse d ia  que lhe t ive r  s ido fornec ido .  

 

              A DIRETORIA 
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