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CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DE SANTO ANDRÉ, 
SÃO CAETANO, MAUÁ E RIB. PIRES 

 

Vigência: 01 de outubro de 2014 a 30 de setembro de 2015 
 

 REAJUSTAMENTO SALARIAL: Sobre os salários de 30/09/2014 será aplicado em 
01/10/2014 o percentual único e negociado de 8,00% (oito por cento);para quem recebe 
valor maior que o piso. 

 
  SALÁRIO NORMATIVO (PISO SALARIAL): R$ 1.060,00 para empresas com mais de 8 

empregados; 
 

 PISO SALARIAL: R$ 1.020,00 para empresas com menos de 8 empregados, neste caso, a 
empresa deve obter certidão no SEHAL, informando que tem menos de 8 empregados com 
a apresentação da GFIP e validá-la no sindicato dos empregados,  para admitidos a partir 
de 01/10/2014. 
 

 SALÁRIO HORA: R$ 5,40 (cinco reais e quarenta centavos); 
 

 PISO ESTADUAL: Durante a experiência; 
 

o PLR – Participação dos empregados nos lucros e/ou resultados das empresas: A  
 
 

o empresa pagará ao empregado o valor de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais), em 2 
(duas) parcelas da seguinte forma: 

o A primeira parcela no valor de R$ 170,00(cento setenta reais), até o 5º dia útil do 
mês de março de 2015; 

o A segunda parcela no valor de R$ 170,00(cento setenta reais), até o 5º dia útil do 
mês de agosto de 2015; 

o Farão jus ao valor integral da participação prevista, todos os empregados com 
contrato em vigor em 30/09/2013. 

o Parágrafo 1º - No tocante aos empregados admitidos durante o período de 
01/10/2013 a 30/09/2014 o valor estipulado para a PLR será aplicado 
proporcionalmente à razão de 1/12 por mês de serviço ou fração superior a 15 dias. 

o Parágrafo 2º - Aos empregados que laborem entre um e dois dias por semana a PLR 
será paga proporcionalmente aos dias trabalhados. 

o  
 

 REFEIÇÃO: A empresa fornecerá refeição gratuita ao seu empregado, ou vale-refeição no 
valor de R$ 11,40 (onze reais e quarenta centavos), em cada dia de trabalho. 

 
 

 COBRANÇA DE MULTA: A não cobrança de multa pelo descumprimento da convenção até 
30 dias após assinatura do ajuste. 
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 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DOS EMPREGADOS: O desconto da 
Contribuição Assistencial será de 2% (dois por cento) do salário mensal, inclusive 
do 13º salário, menos no mês de março por conta da contribuição sindical, sejam 
sindicalizados ou não, iniciando o primeiro desconto no pagamento do mês de 
outubro de 2014 e permanecendo pelo prazo de vigência desta Convenção Coletiva 
de Trabalho, limitado ao valor de R$ 50,00 cuja aplicação do percentual supere esta 
quantia, o repasse deverá ser feito até cinco dias após o desconto, através de guias 
disponibilizadas pelo Sindicato Profissional, na página: 
www.sindicatohoteleiro.com.br. 

 
 
 
 

CARLOS ROBERTO MOREIRA 
Presidente 

SEHAL - SINDICATO DAS EMPRESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DO 
GRANDE ABC 

 
 
 
 

VALTER VENTURA OLIVEIRA 
Presidente 

SINTSHOGASTRO-SAR, SIND DOS TRABALHADORES NO COM E SERV EM GRL,DE 
HOSPED GASTR, ALIM PREP E BEB A VJ DE STO ANDRE R 

 

 
 
 

MAIORES INFORMAÇÕES ENTREM EM CONTATO POR TELEFONE COM 
O SEHAL ATRAVÉS DO  

NÚMERO 4994-2866 RAMAL 5 
SINDICATO DOS EMPREGADOS: 4979-4420/4519-7002/4421-4231 

 

http://www.sindicatohoteleiro.com.br/

