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CLÁUSULAS – C.C.T. 2014/2015 

 
 

2ª SALÁRIO NORMATIVO. Fica assegurado para os empregados abrangidos por esta Convenção Coletiva, um 

salário normativo que obedecerá aos seguintes critérios: 

Aos empregados admitidos após 01/11/2014, deverão ser observados os seguintes critérios: 
 
No salário dos admitidos em funções com paradigma (paradigma é aquele que exerce função idêntica a de 
outro, porém, com tempo inferior a dois anos daquele admitidos após a data base), será aplicado o mesmo 
percentual de reajuste salarial, concedido ao paradigma e previsto na CONVENÇÃO COLETIVA. 

A) A partir de 01/11/2014 o salário normativo da categoria será de R$ 1.205,35 (UM MIL DUZENTOS E 
CINCO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), valor da hora trabalhada R$ 5,47 (cinco reais e 
quarenta e sete centavos) para trabalhadores na Área Industrial e R$ 992,63 (NOVECENTOS E 
NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS), valor da hora trabalhada R$ 4,51 
(quatro reais e cinquenta e um centavos) para trabalhadores na Área Comercial, por mês.  

C) Estão excluídos desta garantia os menores aprendizes, na forma da Lei. 

D) Para os trabalhadores admitidos para a Área Industrial, fica estabelecido um piso diferenciado de R$ 
1.134,43 (UM MIL E CENTO TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS), valor da 
hora trabalhada R$ 5,15 (cinco reais e quinze centavos), e na Área Comercial um piso diferenciado de 
R$ 921,73 (NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS), valor da hora 
trabalhada R$. 4,15 (quatro reais e dezoito centavos) para os três primeiros meses de admissão, se 

acaso rescindido o Contrato de Trabalho, independentemente das razões que motivaram a rescisão, ficará 
assegurado ao trabalhador readmitido, o piso de conformidade com o estabelecido na alínea “B”, devendo 
ser ressaltadas as disposições expressas na cláusula 6ª. 

 

4ª ADMITIDOS APÓS DATA BASE 01/11/2014. Aos empregados admitidos após (01/11/2014), deverão ser 

observados os seguintes critérios: 

A) Nos salários dos admitidos em funções com paradigma serão aplicados os mesmos percentuais de reajuste 

salarial e aumento real, a título de produtividade, concedidos ao paradigma e previsto na cláusula 1
a
. desde que 

não ultrapassem ao menor salário da função; 

B) Em se tratando de funções sem paradigma e para as empresas constituídas após 01/11/2014, serão 

aplicados os percentuais de conformidade na cláusula 1ª, ressalvando as vantagens pessoais. 

C) Sobre os salários de admissão de empregados admitidos após data base (01/11/2013) deverão ser aplicados 

os percentuais ou valores fixos de acordo com a tabela abaixo:  

Data da Admissão Índice a ser aplicado 

Novembro/2013                                                     9% 

Dezembro/2013 8,25% 

Janeiro/2014                                                               7,50% 

Fevereiro/2014 6,75% 

Março/2014 6% 

Abril/2014 5,25% 

Maio/2014 4,50% 

Junho/2014 3,75% 

Julho/2014 3% 

Agosto/2014 2,25% 

Setembro/2014 1,5% 

Outubro/2014 0,75% 
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22ª TRABALHO EM DIAS DE REPOUSO. As horas trabalhadas em dias de repouso, quando não houver a 

concessão de folga compensatória, serão pagas com acréscimo de 100% (cem por cento). 

24ª INTERVALO INTER-JORNADAS. Fica garantido aos empregados o intervalo mínimo de 11 (onze) horas 

consecutivas para descanso, entre duas jornadas de trabalho. 

25ª AUXÍLIO-FUNERAL. Na ocorrência de morte, a empresa pagará aos dependentes do empregado falecido 

um auxílio-funeral equivalente a 02 (dois) salários normativos previstos nesta Convenção, desde que o 

empregado ao falecer, esteja a serviço da empresa, pelo menos, há 04 (quatro) anos. Não se aplica esta 

cláusula à empresa que adote o sistema de seguro de vida em grupo 

35a CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/CONFEDERATIVA DAS EMPRESAS. 

 

VENCIMENTO                         EMPRESAS  ASSOCIADAS                                   EMPRESAS  NÃO ASSOCIADAS 

01/11/2014   5.20 UFESP     10.50 UFESP 

01/12/2014   5.20 UFESP     10.50 UFESP 

01/01/2015   5.20 UFESP     10.50 UFESP 

01/02/2015   5.20 UFESP     10.50 UFESP 

01/03/2015   5.20 UFESP     10.50 UFESP 

01/04/2015   5.20 UFESP     10.50 UFESP 

01/05/2015   5.20 UFESP     10.50 UFESP 

01/06/2015   5.20 UFESP     10.50 UFESP 

01/07/2015   5.20 UFESP     10.50 UFESP 

01/08/2015   5.20 UFESP     10.50 UFESP 

01/09/2015              5.20 UFESP     10.50 UFESP 

01/10/2015   5.20 UFESP     10.50 UFESP 

 

O recolhimento para o SINDICATO DA INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA DE RIBEIRÃO 
PRETO/REGIÃO deverá ser feito da seguinte forma: todo primeiro dia útil dos meses de NOVEMBRO/2014, 
DEZEMBRO/2014, JANEIRO/2015, FEVEREIRO/2015, MARÇO/2015, ABRIL/2015, MAIO/2015, JUNHO/2015, 
JULHO/2015, AGOSTO/2015, SETEMBRO/2015, OUTUBRO/2015, em conta vinculada sem limite, mediante 

guias próprias a serem oportunamente fornecidas, destinada o valor dos depósitos a atividade em prol da 
categoria. 

A)  A falta do recolhimento nas épocas próprias sujeitará as empresas ao pagamento de uma multa de 2% (dois 
por cento) sobre o débito ao mês e mais 1 % (um por cento) de juros ao mês, além da correção pela UFESP ou  
outro índice oficial que venha substituí-la, calculada sobre o valor não recolhido, no dia do pagamento. 
 
B) As empresas não associadas gozarão do desconto de 50% (cinqüenta por cento) das contribuições 
confederativas, se pagas até o dia de seu vencimento. 
 
40ª - SEGURO  DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS.   

As empresas, independentemente do número de empregados, contratarão e manterão seguro de vida e 
acidentes em grupo em favor de seus empregados, observadas as normas regulamentadoras emanadas pela 
Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, e garantidas as seguintes coberturas mínimas: 

A – relativas ao empregado titular: 

R$  12.000,00 (doze mil reais) em caso de morte natural ou acidental; 
R$  12.000,00 (doze mil reais) em caso de invalidez permanente total ou parcial por acidente; 
R$ 12.000,00 (doze mil reais) como antecipação especial por doença, conforme previsto nos contratos das 

seguradoras; 
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R$  327,00 (trezentos e vinte e sete reais) referentes a 2 (duas) cestas básicas  em caso de morte e; 

 
Até R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) como auxílio funeral do titular para reembolso das despesas com 

o sepultamento. 
 
 
B – relativas à família do empregado titular: 

Cônjuge: Em caso de morte natural ou acidental do cônjuge, será paga indenização de 50% (cinquenta por 

cento) da garantia de Morte Natural ou Acidental prevista para o empregado titular; 

Filhos: Em caso de morte natural ou acidental do(s) filho(s) maior de 14 (quatorze) e menor de 18 (dezoito) anos 

de idade, pagamento de 50% (cinquenta por cento) da garantia de Morte Natural prevista para o empregado 
titular. Tratando-se de menos de 14 (quatorze) anos, a indenização destinar-se-á ao reembolso das despesas 
efetivas com funeral. 

Doença Congênita dos Filhos: Ocorrendo o nascimento de filho do empregado segurado com caracterização 

(no período de até 6 meses após o parto) de Invalidez Permanente por Doença Congênita, caberá ao mesmo 
uma indenização de 25% (vinte e cinco por cento) da garantia de Morte Acidental; 

Cesta Natalidade: Em caso de nascimento do filho (a) da funcionária (o), a mesma receberá um kit Mamãe e 

Bebê, com itens específicos para atender as primeiras necessidades do bebê e da mãe, desde que o 
comunicado seja realizado pela empresa em até 30 (trinta) dias após o nascimento.  

C – relativas à empresa empregadora: 

Reembolso à Empresa por Rescisão Trabalhista Titular: Ocorrendo morte natural ou acidental do empregado 

segurado, a empresa empregadora receberá uma indenização de até 10% (dez por cento) da garantia de Morte 
vigente, a título do reembolso das despesas efetivas, valor esse que não será descontado da indenização devida 
aos herdeiros do trabalhador falecido. 

D – O valor mínimo do prêmio do seguro contratado deverá ser de R$ 6,00 (seis reais) por empregado 

beneficiado; 

E – Não haverá limite de idade de ingresso do empregado; 

F – Os trabalhadores afastados não poderão ingressar na apólice de seguro na sua implantação. Quando 

retornarem ao trabalho, deverão aderir ao seguro. Exceções: trabalhadores afastados por licença maternidade e 
serviço militar. Se o trabalhador for afastado e fizer parte da apólice de seguro, a empresa deverá continuar a 
recolher o valor do seguro e deverá informar o motivo do afastamento; 

G – As empresas deverão apresentar o comprovante do seguro de vida no ato da rescisão trabalhista. 

Considera-se comprovante do seguro de vida: apólice, certificado individual de seguro e relação atualizada de 
segurados emitidos pela seguradora; 

H – Para cada empregado coberto pelo seguro previsto nesta Cláusula, deverá ser disponibilizado o respectivo 

Certificado Individual de Seguro de Vida em Grupo e/ou Acidentes Pessoais Coletivo, nos termos da legislação 
em vigor, pela empresa seguradora contratada; 

I – As empresas que não pagarem o seguro de vida e acidentes pessoais em grupo, dos empregados, quando 

da rescisão contratual, em qualquer das hipóteses, ficam obrigadas a indenizar o ex-empregado com o valor 
correspondente ao prêmio do seguro, acrescido o calculo de todo o débito em 100% (cem por cento) pelo 
inadimplemento, em favor do empregado; 

J – Na hipótese de não contratação por parte do empregador do Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, aqui 

previsto, ou na falta de pagamento do respectivo prêmio, em caso de ocorrência de sinistro, responderá esse por 
uma indenização equivalente à cobertura disposta nesta clausula, sem prejuízo de indenizações fixadas em 
sentenças judiciais 

§1º - As empresas terão 60 (sessenta) dias, a partir da assinatura da CCT, para contratação do seguro, ou caso 

já o possuam, adaptar as coberturas para o cumprimento do disposto nesta Cláusula.                    
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