
   

Piracicaba, 08 de fevereiro de 2018. 
 

Ref. Reajustamento salarial para os Empregados no Comércio Atacadista – 01 de Setembro de 2017 
(Piracicaba e Região) 
1) REAJUSTE SALARIAL: Os salários fixos ou parte fixa dos salários mistos da categoria representada pelas entidades sindicais 
profissionais convenentes serão reajustados à partir de 01 de setembro de 2017, mediante aplicação do INPC acumulado do 
período no percentual de 1,73% (hum vírgula e setenta e três por cento), incidente sobre os salários já reajustados em 1º de 
setembro de 2016.  
Parágrafo 1º - Eventuais diferenças salariais dos meses de setembro/2017, outubro/2017, novembro/2017, dezembro/2017 
e janeiro/2018, inclusive o 13º salário e férias, poderão ser pagas juntamente coma s folhas de pagamento dos meses de 
FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2018 em razão da data de assinatura desta Convenção ter se efetivado posteriormente à data 
base. 
Parágrafo 2º - Os encargos de natureza trabalhista, previdenciária e tributária incidentes sobre as diferenças salariais 
referidas no parágrafo 1º. 
 
2) ABONO : As empresas concederão a todos os comerciários que integrarem o seu quadro de empregados em 31/08/2017, 
um abono no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) a ser pago em 02(duas) parcelas iguais, no valor de R$ 150,00 (cento e 
cinquenta reais), juntamente com os salários dos meses de MAIO/2018 e JUNHO/2018. 
 
3) – PISOS SALARIAIS: Ficam estipulados os seguintes pisos salariais, a viger a partir de 01/09/2017, desde que cumprida 
integralmente a jornada legal de trabalho de 44(quarenta e quatro) horas semanais:  

  
Empresas em Geral 

EPP(Empresas de 
Pequeno Porte) 

ME(Microempresa) 
MEI(Microempreendedor 

Individual) 

Piso Salarial de Ingresso/ 
Feirantes e Amabulantes xxxxxxxxxxxxxxx  R$                1.158,00   R$               1.099,00   R$                  1.099,00  

Empregados em Geral/ 
Feirantes e Ambulantes  R$                  1.345,00   R$                1.291,00   R$               1.236,00   R$                  1.236,00  

Operador de Caixa  R$                  1.445,00   R$                1.389,00   R$               1.344,00  xxxxxxxxxxxxxxx 

Faxineiro e Copeiro  R$                  1.186,00   R$                1.136,00   R$               1.105,00  xxxxxxxxxxxxxxx 

Office Boy e Empacotador  R$                      987,00   R$                    987,00   R$                    987,00  xxxxxxxxxxxxxxx 

Garantia do Comissionista  R$                  1.578,00   R$                1.517,00   R$               1.445,00  xxxxxxxxxxxxxxx 

4) INDENIZAÇÃO DE QUEBRA DE CAIXA: O empregado que exercer a função de operador de caixa terá direito a indenização 

por quebra de caixa mensal, no valor de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais), à partir de 01 de setembro de 2017. 

5) CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/ASSOCIATIVA DOS EMPREGADOS: As empresas se obrigam a descontar em folha de 

pagamento de seus empregados comerciários, beneficiários da presente norma coletiva, integrantes da categoria profissional 

a título de contribuição assistencial/associativa os percentuais abaixo discriminados, conforme decidido na assembleia da 

entidade profissional que aprovou a pauta de reivindicação e autorizou a celebração da presente norma coletiva: 

a) 5% (cinco por cento) da remuneração do trabalhador do mês de FEVEREIRO/2018, limitado o desconto ao valor de 
R$ 99,00 (noventa e nove reais), por ocasião do pagamento do salário de fevereiro/2018, e recolhida ao sindicato 
profissional até o dia 12 de MARÇO de 2018; 

b) 5% (cinco por cento) da remuneração do trabalhador do mês de JUNHO/2018, limitado o desconto ao valor de R$ 
99,00 (noventa e nove reais) em uma única parcela, por ocasião do pagamento do salário de Junho/2018, e 
recolhida ao sindicato profissional até o dia 20 de JULHO de 2018; 

Parágrafo 1º - O sindicato da categoria profissional deverá comunicar às empresas qual o percentual adotado, para que se 
possa proceder o respectivo desconto, que somente será efetuado após comunicação de seu valor, sem acréscimos de 
qualquer natureza.  
Parágrafo 2º - A contribuição de que trata esta cláusula será descontada, de em duas parcelas fixas, conforme acima 
discriminado. 
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