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ESCLARECIMENTOS 

CONVENÇÃO COLETIVA 2014 

  

2014 

CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL 
 

É fixado o salário normativo da categoria profissional, a partir de 01/01/2014, 
procedido o devido arredondamento do salário-hora, em R$ 1.916,44 (um mil 
novecentos e dezesseis reais e quarenta e quatro centavos). 

2012 

CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL 
 

É fixado o salário normativo da categoria profissional, a partir de 01/08/2012, 
procedido o devido arredondamento do salário-hora, em R$ 1.719,00 (hum mil, 
setecentos e dezenove reais). 

COMENTÁRIOS 

O piso salarial de R$ 1.916,44, em 2014, corresponde a um reajuste em percentual 
de 11,48%, aplicados sobre o piso salarial referente as agosto de 2012 que era de 
R$ 1.719,00, considerados arredondamentos. 

Mas esse percentual não pode ser aplicado isoladamente, pois é o resultado de 
negociação e é composto por: 

� 8,50% - correspondente ao período de 2012/2013; 

� 2,23% – correspondente ao período de 01/08/2013 à 31/12/2013; e 

� 0,52% - correspondente ao aumento real, nesse período. 

Não foram mencionados outros salários, porque o mer cado de trabalho e a 
própria economia fazem com que os demais salários a companhem o piso 
mínimo . 
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Com relação as diferenças do período de agosto de 2012 até julho de 2013, estão 
devidamente compensadas com o abono salarial previsto na cláusula: 

CLÁUSULA SÉTIMA - ABONO PECUNIÁRIO 

Excepcionalmente e por mera liberalidade, as empresas concederão um abono, em 
valor equivalente a R$ 322,30 (trezentos e vinte e dois reais e trinta centavos) que 
será satisfeito em 3 (três) parcelas mensais e consecutivas de R$ 107,43 (cento e 
sete reais e quarenta e três centavos), a serem pagos nas folhas de pagamento nas 
competências Julho, Agosto e Setembro. 

Restam então as diferenças relativas ao período de agosto de 2013 até dezembro 
de 2013, cujo pagamento está previsto no parágrafo único da cláusula terceira: 

Parágrafo único : As diferenças salariais dos meses de Janeiro e Fevereiro serão 
pagas na folha de pagamento da competência de Maio/2014 e as de Março e Abril, 
na folha da competência de Junho/2014. 

Essas diferenças é que permitiram a alteração da data-base de agosto, para janeiro 
de cada ano. 

 

 


