
 

 São Paulo, 17 de agosto de 2020 

  

 Srs. Empresário/Associado/Contribuinte dos Sindicatos das Indústrias 

do Vestuário – Sindivest/Sindiroupas/Sindicamisas e Responsáveis pelos 

escritórios contábeis 

 

Convenção Coletiva de Trabalho/2020 – São Paulo  

Data base – Agosto 2020 

  

Considerando a pandemia do novo CORONAVÍRUS que motivou as orientações das 

autoridades governamentais e sanitárias, no sentido de evitar a propagação da 

doença e estabelecer o isolamento da população, com o consequente fechamento 

do comércio e paralisação das demais atividades, excetuando-se, apenas, as 

atividades essenciais, fato este, que originou uma grave crise no País; 

Considerando, assim, as dificuldades por que passam as empresas, em decorrência 

da queda nas vendas de seus produtos, o que originou significativa redução em sua 

capacidade financeira; 

Considerando, ainda, que a retomada da economia será lenta e gradual; 

  

Os Sindicatos das Indústrias do Vestuário de São Paulo– SINDIVEST/SINDIROUPAS 

e, de outro lado o Sindicato dos Oficiais Alfaiates, Costureiras e Trabalhadores nas 

Indústrias de Confecção de Roupas e de Chapéus de Senhoras de São 

Paulo, chegaram a um acordo encerrando o processo da Convenção Coletiva de 

Trabalho 2020,  nas condições a seguir: 

Resolvem, as partes RENOVAR sem quaisquer alterações todas as cláusulas sociais 

e econômicas da CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO de 2019, registrada no 

Sistema Mediador do MTE sob o nº SP 012979/2019, assim como, se comprometem, 

desde já, a reunir-se em janeiro de 2021, a fim de reavaliar as perspectivas 

econômicas do Setor. 
  

Assim sendo, não teremos reajuste salarial, e os pisos permanecerão iguais, a saber: 

  

Empregados não qualificados = R$ 1198,40 (um mil, cento e noventa e oito reais 

e quarenta centavos) mensais; 

  



Empregados qualificados = R$ 1508,02 (um mil, quinhentos e oito reais e dois 

centavos) mensais; 

  

Empregados diferenciados = R$ 1642,73 (um mil, seiscentos e quarenta e dois 

reais e setenta e três centavos) mensais; 

  

Empregado sem experiência anterior no Setor do Vestuário = R$ 1164,02 (um 

mil, cento e sessenta e quatro reais e dois centavos) mensais. Deverão ser 

observadas as condições definidas em Convenção Coletiva de Trabalho para 

este tipo de contratação. 

  

Clausula Convenção 56ª Contribuição Negocial/Assistencial Patronal – 

Sindivest/Sindiroupas 

Em razão de os sindicatos representativos da categoria econômica não fixarem 

mensalidade associativa, criaram duas contribuições anuais – assistencial e 

negocial – para manutenção das entidades. Portanto, observado o disposto na 

Lei 13.467/17, serão encaminhadas às empresas - circular e o respectivo boleto 

para o recolhimento da Contribuição Negocial em Setembro de 2020, e, 

oportunamente a Contribuição Assistencial em março de 2021, conforme 

valores abaixo descritos: 

  

Contribuição Assistencial/Negocial 2020 

  
Sem empregados                   R$ 180,00   de 51 a 75 empregados                R$ 910,00 

de 1 a 10 empregados            R$ 310,00   de 76 a 100 empregados              R$ 1.250,00 

de 11 a 25 empregados          R$ 450,00   de 101 a 200 empregados            R$ 1.500,00 

de 26 a 50 empregados          R$ 650,00    acima de 200 empregados           R$ 2.450,00 

  

  

 Atenciosamente 

 

Diretoria Jurídica 

SINDIVESTUÁRIO 

 

 

 

      

 



  

 

 


