
 
 

 

 

 

 

 

 

CIRCULAR DE REAJUSTE 2018 -  CATEGORIA LIMPEZA AMBIENTAL 

 
Garantia da DATA BASE: 1º de janeiro;  
 

 PISO SALARIAL MÍNIMO reajuste de 3% (três por cento), totalizando o valor de R$ 1.110,70 
(um mil, cento e dez reais e setenta centavos); 

 

 Fica estipulado o percentual de 40% (quarenta por cento) para higienização e sanitários 
de uso público e 20% (vinte por cento) higienização de sanitários de uso coletivo, 
conforme cláusula de convenção coletiva de trabalho. 
 

 Valor do PPR: R$ 258,57 (duzentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), 
sendo pago em 02 (duas) parcelas semestrais no valor de R$ 129,28 (cento e vinte e nove 
reais e vinte e oito centavos) cada. 
 

 Vale Alimentação: R$ 102,58 (cento e dois reais e cinquenta e oito centavos). 
 

 Tíquete Refeição: R$ 14,73 (quatorze reais e setenta e três centavos). 
 

 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREVISTA EM LEI  
Conforme deliberação da categoria em Assembleia Geral especifica, foi ratificado por todos 
os presentes, o desconto relativo a contribuição sindical, conforme expressa disposição na 
Constituição Federal, norma de eficácia plena e de natureza tributária  conforme disposto 
no artigo 8ª IV, e 149 da Constituição Federal e artigos 545, 578, 579, 582 e 583 da CLT, 
ficando as empresas obrigadas a proceder o desconto da  contribuição sindical equivalente 
a 1 (um) dia de salário do empregado, em favor da entidade profissional. 
 

 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DOS EMPREGADOS  
a) a empresa recolherá aos cofres da Entidade Profissional, através de boletos fornecidos 
pela mesma, até o dia 10 (dez) de cada mês subsequente, o valor correspondente ao 
montante do desconto efetuado em folha de pagamento dos trabalhadores referente à 
Contribuição Assistencial dos Empregados, autorizada pela Assembleia Geral dos mesmos, 
no valor correspondente a 2% (dois por cento) do total bruto dos salários e 5% (cinco por 



 

cento) em uma única vez, sobre os salários percebidos no mês de novembro de 2018 a ser 
repassados em 10 de dezembro de 2018. 
 

 MENSALIDADE ASSOCIATIVA (EM FOLHA DE PAGAMENTO)  
 O valor da mensalidade aprovada em assembleia, e que deverá ser descontada da folha 
de pagamento dos trabalhadores optantes será de R$ 15,00 (quinze reais), mensalmente, 
sendo que tal valor deverá ser repassado, conforme item “a”. O recolhimento da 
mensalidade associativa, não se confunde e nem desobriga ao recolhimento da 
contribuição assistencial dos empregados. 
 

 MENSALIDADE PARTICIPATIVA (A CARGO DA EMPRESA).  
As empresas que prestam serviços no município de Jundiaí e Região contribuirão 
mensalmente, em favor do SINDITERCEIRIZADOS, com a importância equivalente a 0,5% 
(meio por cento), sobre o total bruto da folha de pagamento de seus empregados. 
 

 CONTRIBUIÇÕES DE RELAÇÕES TRABALHISTAS SINDICAIS – CRTS   
As contribuições de Relações Trabalhistas Sindicais, é devida pelas empresas ao SEAC-SP, 
mensalmente, no percentual de 0,4% (zero virgula quatro por cento), incidente sobre a base 
de cálculo do FGTS constante da folha de pagamento 

 
  HOMOLOGAÇÕES  

As homologações das rescisões contratuais deverão ser efetuadas nas Entidades Sindicais 
Profissionais. 

 
NÃO DEIXE DE ACESSAR A CCT NA ÍNTEGRA, DEVIDO NOVAS CLÁUSULAS 

INSERIDAS. 
Atenciosamente 

Jundiaí, 20 de março de 2018. 
 

 
 
 
 

Joel Alves de Abreu 
Presidente 


