COMUNICADO DE IMPACTO FINANCEIRO 2014
o

SEAC- Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação no Estado de São
Paulo, considerando-se o aumento do salário mínimo, manifesta-se sobre o impacto
financeiro causado no segmento de asseio e conservação.
Em decorrência deste cenário, que já se vislumbrava no decorrer deste ano, a
Diretoria do SEAC/SP antecipou o processamento da negociação visando obter
vantagens reais ao setor.
Exauridas as etapas de negociações, ficou definido o reajuste para o salário base de
8,61%, atingindo os empregados com salário até R$1.640,00.
Acompanhando os salários, a cesta básica foi reajustada em 8,61 %, ficando o valor
mensal em R$ 81,33.

o Vale-refeição, como já negociado na convenção de 2013 , sofrerá reajuste de 30%
ficando o valor facial em R$ 9,10.
o

PPR - Programa de Participação no Resultado, terá seu valor reajustado nos
moldes do piso salarial estadual, sofrendo aumento de 8,61 %, ficando o valor anual
em R$ 205,00.

o benefício de Assistência Social Familiar Sindical também será reajustado em 8,61%,
ficando o recolhimento mensal por empregado em R$ 7,40.
A criação do benefício social denominado BENEFíCIO NATALIDADE, que consiste no
fornecimento pelo sindicato laboral de 01 (um) enxoval para cada filho nascido, a
partir de 01 de Janeiro de 2014, no valor de R$ 600,00 (Seiscentos Reais), em que
terão direito ao recebimento o pai ou a mãe empregados no setor.
Para custear este benefício as empresas terão uma despesa mensal para todos os
empregados
no valor de R$ 2,98 (Dois Reais e Noventa e Oito Centavos), por
pessoa, valor este que deverá ser recolhido aos cofres do sindicato laboral, não
havendo qualquer participação financeira do empregado no custeio deste benefício.

Diante dos elementos financeiros elencados, os reajustes detalhados para o exercício
2014, importam de forma geral um impacto financeiro nos contratos vigentes na ordem
de

10,79%•
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