
 

 

 

                São Paulo, 20 de Agosto de 2019 
 
Srs. Empresário/Associado/Contribuinte dos Sindicatos 
das Indústrias do Vestuário – 
Sindivest/Sindiroupas/Sindicamisas e Responsáveis 
pelos escritórios contábeis 
  

         Convenção Coletiva de Trabalho/2019 – São Paulo 

                              Data base – Agosto 2019 

 

Os Sindicatos das Indústrias do Vestuário de São Paulo– 

SINDIVEST/SINDIROUPAS, e Sindicato dos Oficiais Alfaiates, Costureiras 

e Trabalhadores nas Indústrias de Confecção de Roupas e de Chapéus 

de Senhoras de São Paulo, através de REUNIÃO PRÉ-PROCESSUAL com 

posterior conversão em DISSÍDIO COLETIVO DE NATUREZA 

ECONÔMICA (DC 1002285-06.20195020000), no Tribunal Regional do 

Trabalho de São Paulo, chegaram a um acordo encerrando o processo 

da Convenção Coletiva de Trabalho 2019. 

 

 

REAJUSTE SALARIAL = 4,0% 
 

 

Sobre os salários de 01 de Agosto de 2018 será aplicado o 

percentual de 4,0% (quatro por cento), a vigorar a partir 

de 01 de agosto de 2019, limitado ao teto de R$ 3.300,00 

(três mil e trezentos reais), comportando a livre negociação 

entre as partes no que exceder o referido valor. 

 

   
COMPENSAÇÕES 

 

Serão compensadas todas as antecipações salariais espontâneas ou 

compulsórias concedidos entre 01.08.18 a 31.07.2019. 

 

 
 

 



 

 

PROPORCIONALIDADE 

 

Em razão de divergência suscitada por um escritório de contabilidade 

parceiro, no que se refere ao cálculo da proporcionalidade a ser aplicado 

nos salários dos trabalhadores admitidos no lapso compreendido entre a 

vigência da convenção coletiva anterior, e a atual, temos que o cálculo 

utilizado na circular enviada foi realizado considerando-se duas casas 

decimais, e aquele escritório - seis casas decimais, o que gerou uma 

pequena diferença, a partir do mês de outubro de 2018, portanto deve-

se levar em conta esta nova tabela abaixo, isto se a empresa quiser 

aplica-la,  o que gerará uma economia mensal de R$ 0,10 (dez 

centavos) a R$ 0,40 (quarenta centavos) no mês, conforme 

demonstrado a seguir: 

 

Proporcionalidade em 01 de agosto de 2018 para aplicação em 01 de 

agosto de 2019 – Empregados admitidos em funções sem paradigma 

terão reajuste seguinte proporcionalidade: 

 

   

• agosto/2018  = 4,000000% 

• setembro/2018  = 3,666667% 

• outubro/2018  = 3,333333% (# R$ 0,10 centavos) 

• novembro/2018  = 3,000000% (# R$ 0,10 centavos) 

• dezembro/2018  = 2,666667% (# R$ 0,10 centavos) 

• janeiro/2019  = 2,333333% (# R$ 0,20 centavos) 

• fevereiro/2019  = 2,000000% (# R$ 0,20 centavos) 

• março/2019  = 1,666667% (# R$ 0,20 centavos) 

• abril/2019   = 1,333333% (# R$ 0,30 centavos) 

• maio/2019   = 1,000000% (# R$ 0,30 centavos) 

• junho/2019    = 0,666667% (# R$ 0,40 centavos) 

• julho/2019   = 0,333333% (# R$ 0,40 centavos) 

 



 

 

AS EMPRESAS QUE QUISEREM MANTER A PROPORCIONALIDADE 

NOS PERCENTUAIS DA TABELA ANTERIOR PODERÃO FAZÊ-LO. 

 

Ratificamos os demais termos da Circular anterior. 

 

Os salários normativos (pisos salariais) a partir de 1º de agosto de 

2019 ficam definidos na forma a seguir descrita: 

 

 

➢ Não-Qualificado – 1198,40 

➢ Qualificado – R$ 1508,02 

➢ Diferenciado – R$ 1642,73 

➢ Entrante – R$ 1164,02 

 

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/NEGOCIAL 2019 

 

Sem empregados     R$ 162,75 

de 1 a 10 empregados    R$ 380,00 

de 11 a 50 empregados   R$ 650,00 

de 51 a 100 empregados   R$ 1.250,00 

de 101 a 200 empregados   R$ 1.500,00 

acima de 200 empregados   R$ 2.450,00     

 

 

CLÁUSULAS SOCIAIS  

 

O Vale-Compras a partir de 1º de agosto de 2019 passará a R$ 55,00. 

Ficam mantidas todas as demais cláusulas da Convenção Coletiva 

2018/2019. 

 

 
A íntegra da Convenção Coletiva, em breve estará disponível no site 

www.sindivestuario.org.br para consulta e impressão. 

             
Atenciosamente 

 
Diretorias Executiva e Jurídica 

Sindivest/Sindiroupas 
  

http://www.sindivestuario.org.br/

