São Paulo, 18 de fevereiro de 2014.

AUXILIO REFEIÇÃO - VALE REFEIÇÃO
Srs. Empresários
Informamos que o SINDIMOV e a SODEXOPASS, firmaram parceria visando atender
as necessidades dos associados e filiados da categoria do Mobiliário, Cortinados/
Estofos e Colchões, atendendo a clausula 20º da Convenção Coletiva de Trabalho
vigente de 01 de outubro de 2013 a 30 de setembro de 2014, que estabeleceu que
a partir de 01 de Mar ço de 2014 as empresas deverão fornecer
alimentação aos trabalhadores pelos dias efetivamente trabalhados no
mês.
As

empresas

também

poderão

fornecer

alimen tação

própria ,

preparada no local, valer -se de alimentação preparada por terceiros
(tipo,

marmitex)

empregado

de

ou

suprir

o

fornecimento

tickets -refeição

para

com

que

a
ele

concessão
utilize

ao
nos

estabelecimentos próximos ao local de trabalho como restaurantes,
hotéis, padarias, bares, cantinas e similares
O valor facial unitário do ticket refeição será de R$ 9,00 (nove rea is)
por dia de efetivo trabalho, porém, o custo real de cada ticket para a
empresa será de R$ 7,20 (sete reais e vinte centavos), já que o
empregado arcará com até 20% (vinte por cento) do valor custo,
mediante desconto, o que se faz necessário para que o fornecimento
do

ticket-refeição

fique

totalmente

desvinculado

da

remuneração

mensal percebida e não haja incidências de encargos previdenciários e
o valor não sej a base para recolhimentos do FGTS.
As empresas que passarem a fornecer alimentação nos termos

da

Convenção também poderão descontar do empregado até 20% (vinte
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por cento) do valor custo que tiverem para a aquisição ou elaboração
da alimentação, respeitados os valores acima.
As empresas que na data da Convenção já forneciam alimentação e já
adotavam ou utilizavam critério, continuarão a observá -lo, inclusive no
valor da cobrança por custo subsidiado.
Para as Empresas que optarem para o VALE REFEIÇÃO a SODEXOPASS reduziu o
custo com a parceria com o SINDIMOV e estará Trabalhando para nossa categoria
com as seguintes condições:

Taxa de administração

1,20%

-

Taxa de reemissão de cartão R$ 5,00 -

Taxa de emissão de cartão Isento
Taxa de Entrega R$ 10,00

A empresa deverá contatar a SODEXO através do telefone:
(11) – 4004.4946 – opção 4 da URA e deverá mencionar como código a palavra
SINDIMOV. CASO CONTRARIO, NÃO FARÁ JUS AO DESCONTO

Atenciosamente
A
DIRETORIA
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