
SIEMACO Suzano assina Convenção Coletiva de Trabalho
2020 dos Empregados em Instituições.

omunicamos que o Siemaco Suzano assinou a Convenção Coletiva de Trabalho 2020 dos 
trabalhadores em Instituições Beneficentes, Filantrópicas e Religiosas de Suzano e região, C

após negociações realizadas com o sindicato patronal Sinbfir-SP. Confira as principais mudanças:

Fica estabelecido reajuste salarial a partir de 01/03/2020, de 3,92% (três inteiros e noventa e 
dois décimos por cento) ) sobre os pisos salariais existentes na CCT 2019, podendo ser com-
pensadas as antecipações espontâneas concedidas no período de 01/03/2019 a 29/02/2020.

Os empregadores que possuam planos de cargos e salários já implantados e, desde que a 
menor faixa de salário seja igual ou superior ao piso salarial constante da presente cláusula 
deverão aplicar o índice de 3,0 % (três por cento) sobre as faixas existentes. Os empregadores 
enquadrados nesta situação deverão, em um prazo de 30 (trinta) dias, dar ciência à Entidade 
Sindical Profissional do plano de cargo e salário praticado para ratificação por acordo cole-

tivo de trabalho.

Os salários dos empregados admitidos após 01/03/2019, serão reajustados de forma propor-
cional ao tempo de serviço, respeitando-se o limite dos empregados mais antigos, conforme 

os meses de contratação.

Atenção: As diferenças nos salários deverão ser pagas desde o mês de Março de 2020, 
data-base da categoria.

Técnico de Enfermagem R$ 1.836,45
Auxiliar de Enfermagem R$ 1.435,94

www.siemacosuzano.com.br

Sede: Rua Ipês, 95/99 - Vila Urupês - Suzano/SP
Telefones: (11) 4741-8760 / 4741-8773

CARLOS JOSE DA SILVA
Presidente

E-mail: contatos@siemacosuzano.com.br

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVA-
ÇÃO, LIMPEZA URBANA, ÁREAS VERDES E TRABALHADORES EM TURIS-

MO E HOSPITALIDADE DE SUZANO, MOGI DAS CRUZES, POÁ, ITAQUAQUE-
CETUBA, FERRAZ DE VASCONCELOS E RIO GRANDE DA SERRA

REAJUSTE SALARIAL

FUNÇÃO PISO SALARIAL

Subsede: Rua Gaspar Conqueiro, 861- Vl. Vitória - Mogi das Cruzes/SP
Telefones: (11) 2378-5309 / 2378-5297

Professor de Educação Infantil Terceiro Setor R$ 2.224,86
Instrutores de Atividade de Educação Física R$ 1.836,45

Educador Terceiro Setor R$ 1.749,52
Auxiliar de Educação Infantil / ADI R$ 1.435,94

Assistente Social R$ 1.516,26

Demais Empregados R$ 1.224,68
Recepcionista, Mensageiro, Copeiro e Serviços 

Gerais R$ 1.209,16

Menor Aprendiz R$ 1.045,00
A partir de 01 de Janeiro de 2.021, caso o maior salário mínimo estadual de São Paulo for su-

perior ao piso salarial fixado acima, será garantido aos empregados o recebimento do salário 
mínimo estadual pelo seu valor maior.

Cuidador de Idosos R$ 1.299,00



Independentemente do fornecimento do vale refeição, os empregadores concederão men-
salmente a seus empregados que cumpram carga horária integral de 44 (quarenta e quatro) 
horas semanais e que ganhem até 02 (dois) pisos salariais, vale alimentação no valor de R$ 

137,00 (cento e trinta e sete reais).

CESTA BÁSICA

Pela presente cláusula, fica estabelecida a obrigatoriedade de plano para atendimento odon-
tológico de todos os trabalhadores e menores aprendizes representados pelo SIEMACO SUZA-
NO abrangidos pela presente norma coletiva, em sua base territorial, cujo o custo deverá ser 

suportado pelo empregador, sem ônus ao empregado.

O SIEMACO SUZANO fornecerá o atendimento odontológico próprio, o qual engloba proce-
dimentos de restauração, extração, obturação, canal, limpeza geral (raspagem e aplicação 
de flúor) e inclusive prótese simples (dentadura e ponte), a todos os trabalhadores e menores 
aprendizes abrangidos pelo presente plano, cabendo aos empregadores a responsabilidade 
de fornecer todos os meses a listagem de todos os empregados e sua constante manutenção.

§ 1º - Para a manutenção deste benefício, os empregadores recolherão em guias próprias ao
SIEMACO SUZANO o valor mensal de R$ 22,00 (vinte e dois reais) por trabalhador, sem qualquer 
ônus ao trabalhador e menor aprendiz, com vencimento todo dia 10 de cada mês, sendo certo 
que deve-se pagar para utilizar tal benefício, sob pena de cobrança judicial com acréscimo 
de multa de 10% (dez por cento) e juros de 1% (um por cento) ao mês, sem prejuízo de possíveis 

procedimentos administrativos junto à Gerência Regional do Trabalho competente.

§ 2º - Os serviços serão prestados nos endereços e horários conforme estabelecidos (podendo
os mesmos serem alterados pelo sindicado com aviso prévio aos usuários);

§ 3º – O atendimento se dará mediante agendamento feito no dia anterior através dos telefo-
nes do SIEMACO SUZANO, e será efetuado nos seguintes locais e horários:

a) Na sede do SIEMACO SUZANO – Rua Ipês nº 95/99 - Vila Urupês – Suzano/SP
De segunda a sexta das 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas;

b) No consultório SIEMACO SUZANO em Mogi das Cruzes sito na Rua Gaspar Conqueiro, nº
861 - Vila Vitória - Mogi das Cruzes/SP

Às segundas, terças, quintas e sextas-feiras das 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 as 17:00
horas e aos sábados das 08:00 as 12:00 horas;

§ 4º – Os trabalhadores e menores aprendizes atendidos pela presente assistência, poderão 
estender o benefício aos seus dependentes, bastando para tanto associar-se ao SIEMACO SU-

ZANO;

§ 5º – DEVIDO AO SEU CARÁTER SOCIAL, O RECOLHIMENTO DE QUE TRATA ESTA CLÁUSULA É 
OBRIGATÓRIO.

§ 6º – Por questão de logística e estratégia de localização em relação a base territorial o SIE-
MACO SUZANO distribuiu seu atendimento em sua sede em Suzano e no município de Mogi das 
Cruzes, assim contemplando toda sua base territorial de forma que possibilite todos os trabalha-
dores e menores aprendizes abrangidos pelo presente plano utilizarem o benefício, para tanto 
distribuindo-se os atendimentos em horários estratégicos para minimizar o impacto na produtivi-
dade do trabalhador, excetuando-se casos e urgência e emergência, possíveis compensações 

de ausências poderão ser ajustadas entre empregador e empregado.”

ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO

Aos empregados que tenham jornada superior a 06 (seis) horas e não possam ser atendidos 
pelo sistema de refeição do empregador, no próprio local de trabalho ou em restaurantes con-
veniados, terão direito a vale refeição no valor de R$ 21,00 (vinte e um reais) por dia trabalhado.

VALE REFEIÇÃO

www.siemacosuzano.com.br
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As partes acordam que a partir de 01 de Março de 2020, fica garantido aos empregados e empre-
gadores o benefício “Bem-Estar Social”, que visa garantir melhores condições à categoria, conce-
dendo vantagens e segurança aos trabalhadores e empregadores, devendo ser cumprida pelas 

empresas as seguintes condições:

REGRAS DE UTILIZAÇÃO

I) A partir da vigência deste benefício ficam os empregadores da categoria responsáveis por
arcar com o custo por empregado de R$12,50 (doze reais e cinquenta centavos) para ter direito aos 
benefícios elencados na tabela ao final da presente cláusula, ficando vedado qualquer desconto 

do salário do trabalhador.

II) Para inclusão ou movimentações no benefício deverá ser enviado por e-mail através de planilha 
padrão, a mesma pode ser solicitada pelo e-mail: cadastrobes@proagirbeneficios.com.br. Os se-

guintes dados são obrigatórios: NOME COMPLETO, CPF, DATA DE NASCIMENTO, ENDEREÇO COMPLE-
TO DO BENEFICIÁRIO COM CEP, TELEFONE CELULAR DO EMPREGADO, EMAIL DO EMPREGADO, NOME 

DA MÃE, DATA DE ADMISSÃO E OU DEMISSÃO.

III) A listagem deverá ser encaminhada até o dia 25 de cada mês. Caso o dia 25 não seja dia útil, o 
envio deverá ser antecipado, ou seja, no último dia útil que antecede o dia 25. Caso a empregado-
ra não receba os boletos até 5 dias antes do vencimento solicite-os através do telefone: 4000-1055 

ou (31)3442-1300 ou e-mail: cobrancabes@proagirbeneficios.com.br.

IV) O recolhimento dos valores além dos prazos estabelecidos será acrescido de multa de 2% (dois 
por cento), juros moratórios de 0,033% ao dia, sobre o valor principal descrito no corpo do boleto, 

imputável às Instituições.

V) A empregadora deverá proceder o primeiro pagamento até o dia 10 do mês subsequente a 
inclusão, e os demais pagamentos todo dia 10 de cada mês, através de boleto bancário, enviado 

previamente através da Administradora responsável.

VI) O prazo máximo para receber a documentação completa da ocorrência é de até 90 (noventa) 
dias corridos, contados do fato gerador, desde que o beneficiário esteja vigente e desde que res-
peitado as normas do Manual de Regras e Orientações. A documentação deverá ser enviada ao 

e-mail: ocorrencias@proagirbeneficios.com.br.

VII) A não informação por parte da empregadora dos empregados com rescisão de contrato de 
trabalho dentro do mês obriga o pagamento da mensalidade até que a administradora receba a 

referida informação para exclusão do mesmo.

VIII) O ‘Manual de Regras e Orientações´ que estabelece os critérios para utilização dos benefícios 
desta cláusula deverá ser solicitada via e-mail. As partes acordam que quaisquer alterações no 
‘Manual de Orientações e Regras’ para exercício deste benefício, poderão ocorrer somente na 

próxima negociação da Convenção Coletiva de Trabalho.

Parágrafo Primeiro: No caso de trabalhadores afastados antes do início do BEM-ESTAR SOCIAL, a 
instituição fica isenta da obrigatoriedade de inclusão, até que este retorne suas atividades. No caso 
de trabalhadores afastados após sua inclusão no referido benefício, a empregadora continua res-

ponsável pelo pagamento da mensalidade dos mesmos.

Parágrafo Segundo: Em caso de prejuízo ao empregado por inadimplência e/ou descumprimento 
pelo Empregador, a empregadora configura-se como inteiramente responsável pelo pagamento 
dos benefícios estabelecidas nesta clausula, quando da ocorrência dos eventos, bem como per-
manece regulamente responsável pelo descumprimento da presente CCT, assumindo todo ônus 

pelo indevido descumprimento.

Parágrafo Terceiro: A inadimplência de qualquer boleto em atraso igual ou superior a 20 (vinte) dias 
do vencimento original acarretará a suspensão de todos os empregados. Caso recebamos listagem 
com a movimentação (inclusão e ou exclusão de empregados), estes não serão atualizadas caso a 
Instituição Empregadora esteja inadimplência. Após a quitação de todas as pendências a empre-
gadora deverá encaminhar a lista atualizada para reinclusão, os empregados serão incluídos com 
nova data de início. Com a suspensão da utilização por inadimplência, a empregadora será res-

ponsável pelos custos advindos da necessidade de uso de cada beneficiário.

BEM ESTAR SOCIAL
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Fica estabelecido que as Instituições Beneficentes, Filantrópicas e Religiosas deverão pagar 
as diferenças salariais, bem como dos benefícios decorrentes do dissídio coletivo juntamente 

com o salário do mês de Julho/2020.

DIFERENÇAS SALARIAIS E BENEFÍCIOS

Parágrafo Quatro: As empregadoras que oferecem os mesmos benefícios aos seus emprega-
dos ficam isentas de cumprir a obrigatoriedade com a parceria mencionada nesta cláusula, 

desde que comprovem que os benefícios e vantagens contratadas não sejam inferiores e/ ou 
em menor quantidade dos que estão elencados nesta cláusula, mediante comprovação anu-
al da permanência dos empregados no benefício contratado. Para análise das condições do
benefício oferecido, a empregadora deve enviar ao sindicato, cópia do contrato ou propos-
ta com o prestador, lista dos trabalhadores que utilizam/utilizarão o benefício, o último boleto 
pago ao prestador com autenticação bancária legível e a lista dos empregados beneficiário 

e quaisquer documentos que possam causar ônus aos trabalhadores.

Parágrafo Quinto: TABELA DE BENEFÍCIOS:

BENEFÍCIOS PARA OS TRABALHADORES
BENEFÍCIOS VALOR PARCELAS MOTIVO

BENEFÍCIO PÓS-CIRÚRGICO R$ 400,00 1

Afastamento por aci-
dente superior a 60 dias 

seguido de procedimento 
cirúrgico

BENEFÍCIO ORTOPÉDICO ATÉ 600,00 1
Afastamento por aciden-
te superior a 30 dias com
locação de aparelhos.

BENEFÍCIO ALIMENTAR POR AFASTA-
MENTO R$ 500,00 2 Afastamento por doença

superior a 90 dias.

BENEFÍCIO CRECHE R$ 200,00 3 Matrícula do filho(a) em
creche particular.

BENEFÍCIO CASAMENTO R$ 900,00 1 Em caso de casamento 
do titular.

REDE DE DESCONTOS - - Rede de Descontos Na-
cional

BENEFÍCIOS PARA AS EMPRESAS
BENEFÍCIOS VALOR PARCELAS MOTIVO

REEMBOLSO DE RESCISÃO ATÉ R$ 2.000,00 1

Pagamento de resci-
são de empregado
com no mínimo 7

anos de vínculo em-
pregatício ininterrupto

em regime CLT.

REEMBOLSO DE LICENÇA PATERNIDADE R$ 450,00 1 Licença do emprega-
do titular.

REEMBOLSO DE LICENÇA MATERNIDADE R$ 600,00 1 Licença da emprega-
da titular.

REEMBOLSO DE AFASTAMENTO POR 
ACIDENTE R$ 1.500,00 1 Afastamento do titu-

lar por acidente

A integra da Convenção Coletiva de Trabalho será divulgada tão logo seja registrada na Se-
cretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia - Sistemar Mediador.


