
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2013/2014

Entre as partes, de um lado, SIMPI – SINDICATO DA MICRO E PEQUENA INDÚSTRIA DO TIPO 
ARTESANAL  DO  ESTADO  DE  SÃO  PAULO,  entidade  sindical  patronal  de  primeiro  grau, 
devidamente registrada no Ministério do Trabalho e Emprego (processo nº 24000.001191/90-70), 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.262.425/0001-09,  com sede à Alameda Santos, nº.  880, 1º 
andar, Cerqueira César, CEP 01418-002, São Paulo - SP, neste ato representado, na forma do 
seu  estatuto  social,  por  seu  Presidente  Sr.  Joseph  Michael  Couri,  portador  da  cédula  de 
identidade  RG  nº  4.711.608-0  SSP/SP  e  CPF/MF  nº  431.293.908-04  e,  de  outro  lado, 
SINDMOTO/SP - SINDICATO DOS MENSAGEIROS MOTOCICLISTAS, CICLISTAS E MOTO-
TAXISTAS  DO  ESTADO  DE  SÃO  PAULO,  entidade  sindical  profissional  de  primeiro  grau, 
devidamente registrada no Ministério do Trabalho e Emprego (processo nº 24000.004139/91-47), 
inscrita no CNPJ: 66.518.978/0001-58, com sede á Rua Dr. Eurico Rangel, 40- Brooklin Novo, 
CEP 04602-060- São Paulo- SP, neste ato representado na forma do seu estatuto social, por seu 
Presidente Gilberto Almeida dos Santos, portador da cédula de identidade RG nº 3455924-9, e 
CPF/MF n°.  276.437.918-28 ,  resolvem estabelecer  a  presente  CONVENÇÃO COLETIVA DE 
TRABALHO na forma dos artigos 611 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho, a qual 
reger-se-á pelas cláusulas que seguem: 

CLÁUSULA 1ª – CORREÇÃO DO SALÁRIO NORMATIVO
A partir  de 1º de maio de 2013, as EMPRESAS aplicarão sobre os salários dos 
EMPREGADOS  abrangidos  e  vigentes  no  mês  de  competência  de  abril/13  um 
reajuste de 7,2%.

CLÁUSULA 2ª – AUMENTO REAL
As empresas concederão, a partir de 01/05/13, um aumento real de 0,5% (meio por 
cento) sobre os salários já reajustados na forma da cláusula primeira supra, a fim de 
efetuar a reposição de perdas salariais ocorridas.

CLÁUSULA 3ª – PISO SALARIAL
A partir  de 1º/05/2013,  ficam estabelecidos os seguintes pisos salariais  (salários 
normativos), das funções abrangidas pela presente norma coletiva, já devidamente 
corrigidos e atualizados pelo reajuste estabelecido nas cláusulas antecedentes:

CARGO SAL. NORMATIVO
ANTERIOR

CORREÇÃO

Mensageiro 
Motociclista

R$ 943,25 R$ 1.016,22

Mensageiro Ciclista R$ 687,19 R$ 800,00

Setor Administrativo* R$ 943,25 R$ 1.016,22



(*) apenas para empresas de Motofrete.

§ 1º – Fica estabelecido o valor mínimo de R$ 7,78 (sete reais e setenta e oito 
centavos) para remuneração por tarefa ou ponto quando for este critério adotado 
para pagamento do trabalhador.

§ 2º - A composição do valor acima se dá da seguinte forma:

TÍTULO VALOR PERCENTUAL
Salário  direto  em  relação  ao 
valor do ponto estabelecido para 
salário  e  depreciação  da 
motocicleta

R$ 4,02 0,5170

Salário equivalente ao Descanso 
Semanal Remunerado (DSR) em 
relação  ao  valor  do  ponto 
estabelecido  para  salário  e 
depreciação da motocicleta

R$ 0,81 0,1034

Depreciação  da  motocicleta  em 
relação  ao  valor  do  ponto 
estabelecido  para  salário  e 
depreciação da motocicleta

R$ 2,95 0,3796

CLÁUSULA 7ª – CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Pelos integrantes da categoria profissional representada pelo sindicato acordante, 
será  devida  contribuição  assistencial  no  montante  de  R$  15,48  (quinze  reais  e 
quarenta e oito centavos) mensalmente.

CLÁUSULA 11ª – PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS
Os  Sindicatos  acordantes  têm  o  prazo  de  60  (sessenta)  dias  a  partir  da 
assinatura/julgamento  do  presente  para  apresentar  programa  de  metas  para 
implementação de Participação nos Lucros e Resultados referente ao período de 
01/05/12 a 30/04/13. Caso não haja apresentação de programa por parte do setor 
patronal,  fica  desde  já  estabelecido  o  pagamento  equivalente  ao  valor  do  piso 
salarial, a ser pago em 02 (duas) parcelas, juntamente com os salários dos meses 
de setembro/13 e outubro/13.

CLÁUSULA 12ª - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
As empresas fornecerão aos trabalhadores um vale alimentação no valor unitário de 
R$ 15,00 (quinze reais) por dia trabalhado.



§ 1º - O fornecimento desse benefício tem caráter indenizatório, não se integrando 
ou incorporando ao salário ou à remuneração do empregado.

§  2º - As  empresas  que  já  adotam  o  sistema  de  fornecimento  de  alimentação 
previsto no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, poderão preservar a 
referida prática, inclusive, quanto à participação do funcionário no custo da refeição, 
desde que observados os limites do referido programa.

CLÁUSULA 13ª – CESTA BÁSICA
A partir de 1º de maio de 2013 e durante a vigência desta norma, as EMPRESAS 
fornecerão, na conformidade dos critérios e demais condições estabelecidas nos 
parágrafos seguintes, gratuita e mensalmente uma cesta básica a seus empregados 
com os seguintes itens:

10 kg (dez quilos) de arroz agulhinha tipo 1;
02 kg (quatro quilos) de feijão carioquinha tipo 1;
02 (duas) latas de óleo de soja;
02 (dois) pacotes de 500g de macarrão com ovos;
500g (quinhentos gramas) de pó de café;
04 kg (quatro quilos) de açúcar refinado;
01 kg (um quilo) de farinha de mandioca crua;
01 kg (um quilo) de sal refinado;
01 kg (um quilo) de farinha de trigo;
01 (uma) goiabada de 300g;
01 (uma) lata de 520g de extrato de tomate.

§  1º  - Durante  o  afastamento  será  assegurado  ao  empregado  afastado  o 
fornecimento da cesta-básica, neste caso, mediante o subsídio de 20% (vinte por 
cento) ao seu encargo.

§  2º  - A cesta  básica  não  será  fornecida  ao  empregado  quando  ocorrer  faltas, 
atrasos e saídas antecipadas não justificadas ou autorizadas. § 3º - O fornecimento 
da cesta básica poderá ser substituído pela entrega de Vale Alimentação, no valor 
de R$ 60,00 (sessenta reais), através de cartão eletrônico.

§ 3º - Fica expressamente vedado o fornecimento do referido benefício em dinheiro.

§  4º  - Caso  a  empresa  forneça  o  referido  benefício  em  dinheiro,  o  valor  será 
considerado  como  salário  e  deverá  ter  sua  integração  na  remuneração  do 
trabalhador para todos os fins.

§  5º  - O  fornecimento  de  Vale  Alimentação  não  exime  ao  pagamento  do  Vale 
Refeição previsto na cláusula anterior.

CLÁUSULA 17ª - PRÊMIO POR TEMPO DE SERVIÇO



O empregado que completar 2 e 3 anos de permanência na empresa fará jus ao 
recebimento de um Prêmio Por Tempo de Serviço - PTS, nos seguintes percentuais:

a) Ao completar 2 anos de casa: 3,0%;

b) Ao completar 3 anos de casa: 5,0%.

§ 1º  - O PTS tomará por referência o salário base do funcionário, limitado o seu 
valor ao seu salário base, ou do Piso Salarial, prevalecendo o menor valor.

§ 2º - O PTS não tem natureza salarial para fins de equiparação ou outro efeito 
qualquer, sendo devido a partir do mês seguinte àquele que o empregado completar 
2  ou  3  anos  de  serviço  da  empresa,  não  sendo  devido  cumulativamente  e 
tampouco  servirá  de  base  de  cálculo  para  qualquer  encargo  trabalhista  ou 
previdenciário, em face do seu caráter estritamente indenizatório.

CLÁUSULA 18ª - VALE TRANSPORTE EM DINHEIRO
As EMPRESAS ficam obrigadas a fornecer o benefício do Vale Transporte para o 
empregado que não laborar com seu próprio equipamento.

CLÁUSULA 20ª - SEGURO DE ACIDENTES
As empresas deverão, às suas expensas, contratar seguro nos seguintes termos:

a) Valor não inferior ao equivalente a 02 (duas) vezes o valor pago pelo Seguro 
Obrigatório DPVAT por morte acidental;

b) Valor não inferior ao equivalente a 02 (duas) vezes o valor pago pelo Seguro 
Obrigatório DPVAT por invalidez permanente total ou parcial por acidente;

Parágrafo Único – A omissão da empresa implicará em assunção pessoal desta 
cobertura.

CLÁUSULA 21ª – CONVÊNIO MÉDICO
As  EMPRESAS  instituirão  convênio  médico  em  favor  de  seus  empregados, 
subsidiando o plano individual  básico para cada empregado,  até  o  limite  de R$ 
100,00 (cem reais).

CLÁUSULA 22ª – CONVÊNIO ODONTOLÓGICO
As empresas instituirão, de forma compulsória e às suas expensas, Plano/Seguro 
Odontológico  em  favor  de  seus  empregados  representados  pelo  sindicato 
profissional.

CLÁUSULA 34ª  –  REPOSIÇÃO  DO  CUSTO  DA UTILIZAÇÃO  DA MOTO  E 
BICICLETA DO EMPREGADO E SEUS ACESSÓRIOS



Ciclistas  -  Quando o empregado usar  como ferramenta  de  trabalho  sua própria 
bicicleta, a Empresa repassará o valor de R$ 4,79 (quatro reais e setenta e nove 
centavos) por dia trabalhado para custeio do veiculo.
Motociclistas - Para reposição do custo da utilização da motocicleta e acessórios 
pertencentes  ao  motociclista  empregado  será  respeitada  a  seguinte  tabela  de 
valores (detalhamento do cálculo da tabela abaixo em anexo):

Km/dia Km/Mês Valor devido

Até 120 Km por dia 2.520 R$ 593,36

120 a150 km 3.150 R$ 688,87

151 a200 km 4.200 R$ 846,49

201 a250 km 5.250 R$ 1.004,12

251 a300 km 6.300 R$ 1.161,76

301 a350 km 7.200 R$ 1.319,39

Acima  de  350  km 
p/dia

Acima  de 
7.200

R$  1.319,39  +  R$  0,22  p/  Km 
acima dos 350Km

§ 1º - O valor da reposição do custo da utilização da moto do empregado será pago 
até o dia 15 do mês vencido.

CLÁUSULA  35ª  –  DISPENSA  REMUNERADA  PARA  REGULARIZAÇÃO  DE 
DOCUMENTOS
As EMPRESAS dispensarão os trabalhadores por até 02 (dois) dias por ano, sem 
prejuízo  da  remuneração,  a  fim  de  que  possibilite  a  estes  a  regularização  de 
documentação  junto  aos  Órgãos  Administrativos,  quer  referente  a  motocicleta 
(vistorias,  cadastros, etc),  quer referente ao próprio trabalhador,  quando exigidos 
pelo Poder Público.

CLÁUSULA  50ª-RECOLHIMENTO  DA  CONTRIBUIÇÃO  SINDICAL, 
ASSISTENCIAL E MENSALIDADES SINDICAIS
Por  ocasião  dos  recolhimentos  da  Contribuição  Sindical,  Assistencial  e 
Mensalidades  Sindicais,  as  empresas  enviarão  ao  sindicato  da  categoria 
profissional, cópias das guias de recolhimento, juntamente com a relação nominal 
dos seus empregados até 15 dias do desconto efetuado.

CLÁUSULA 51ª - MENSALIDADES SINDICAIS
Observando o disposto no Art. 545 da CLT, as empresas descontarão em folha de 
pagamento, as mensalidades associativas de seus empregados, no montante de 
2% (dois por cento) do salário base, observado o mínimo do piso normativo, em 
favor  do  seu  Sindicato,  procedendo  ao  recolhimento  até  10  (dez)  dias  após  a 



efetivação  do  aludido  desconto,  sob  pena  de  sujeição  à  multa  prevista  neste 
instrumento.

Parágrafo Único – Os trabalhadores que pagam a mensalidade sindical prevista na 
presente cláusula ficam isentos do pagamento da contribuição assistencial prevista 
na cláusula 7ª da presente norma.

CLÁUSULA 52ª - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DOS EMPREGADOS
As empresas se comprometem a repassar  às entidades profissionais,  dentro  do 
prazo  de  10  (dez)  dias,  contados  da  data  da  retenção,  todas  as  contribuições 
descontadas dos empregados em favor da respectiva categoria profissional.

 

São Paulo, 24 de Abril de 2013
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DO TIPO ARTESANAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
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SINDICATO DOS MENSAGEIROS MOTOCICLISTAS ,CICLISTAS E MOTO-TAXISTAS DO 
ESTADO DE SAO PAULO
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