
CONVENQAO COLETIVA DE TRABALHO 2022

Pelo presente instrumento, de um lado, o SINDIVAL - SINDICATO DAS 

EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE TITULOS E VALORES 

MOBILIARIOS NO ESTADO DE SAO PAULO - com sede na Rua Llbero

Badaro, n° 425, 8° andar - Centro, Sao Paulo- SP, representado por

Presidente eCARLOS ARNALDO BORGES DE SOUZA 

HENRIQUE FREIHOFER MOLINARI - Diretor Secretario e de 

outro lado, o SINDICATO DOS TRABALHADORES NO MERCADO 

DE CAPITAIS NO ESTADO DE SAO PAULO-SIMC/SP representando

a respectiva categoria profissional, com exclusao dos municipios de

n° 290, 3° andarSorocaba e Regiao, com sede na Rua Sao Bento,

- sala 13 - Centro, Sao Paulo - SP, CEP: 01010-000, representado por

MARCIO ANDRE MIEZA - Presidente e JOSE CARLOS COELHO DA 

SILVA - Secretario Geral, celebram a presente Convengao Coletiva 

de Trabalho mediante as seguintes clausulas e condigoes:

Clausula 1a - CORREgAO SALARIAL

Os salaries vigentes em 1° de Janeiro de 2021, serao corrigidos a partir 

de 1° de Janeiro de 2022, pelo percentual unico e total de 10,80% 

(dez inteiros e oitenta centesimos por cento), negociados pelas partes 

para o periodo compreendido entre 1° de Janeiro de 2021 a 31 de 

Dezembro de 2021, podendo ser compensados todos os aumentos 

espontaneos ou legais que o empregador tenha concedido, exceto se 

decorrentes de promogao, equiparagao salarial ou termino de 

aprendizagem.

Paragrafo Unico: Os empregados admitidos a partir de 1° de Janeiro de 
2021 terao um reajuste sobre o salario do mes de admissao, conforme 
tabela abaixo.
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MBS DE ADMISSAO PERCENTUAL

10,80%/2021Janeiro

9,87%Fevereiro / 2021

8,94%/ 2021Margo

8,01%/ 2021Abril

7,09%/ 2021Maio

6,17%/ 2021Junho

5,27%/ 2021Julho

4,37%Agosto / 2021 

Setembro / 2021 3,48%

2,60%Outubro / 2021

1,72%Novembro / 2021

0,86%Dezembro / 2021

Clausula 2a - PISOS SALARIAIS

A partir de 1° de Janeiro de 2022, nenhum empregado da categoria 

profissional dos trabalhadores no Mercado de Capitals podera receber 

remuneragao inferior ao valor de R$ 1.253,00 (Hum mil, duzentos e 

cinquenta e tres reais) por mes, com excegao do pessoal de Portaria, 

Limpeza, Vigias, Continues e assemelhados, que tera o salario normative 

de R$ 1.242,00 (Hum mil, duzentos e quarenta e dois reais) por mes.

Clausula 3a - SALARIO DE SUBSTITUigAO

Enquanto perdurar a substituigao que nao tenha carater meramente 

eventual, inclusive nas ferias, o empregado substitute fara jus ao salario 

contratual do substituido. (Ex.: Sumula n° 159 

Res. 121/2003, DJ 21.11.2003).

alterada pela
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Clausula 4a - TRIENIO

Fica estabelecido que apos cada periodo de 03 (tres) anos completes de 

servigos prestados ao mesmo empregador, contados a partir da data de 

admissao, o empregado recebera, a partir de Janeiro de 2022, a quantia 

de R$ 70,00 (Setenta reais) por mes, a titulo de trienio, que integrara a 

sua remuneragao para todos os efeitos legais.

Paragrafo Unico: Nao se aplica essa vantagem aos empregados que ja 

recebem importancia proporcionalmente maior a titulo de bienio ou 

anuenio.

Clausula 5a - CONCESSAO DAS FERIAS

As partes estabelecem que quando solicitado pelo empregado e aceito 

pela empresa, o gozo das ferias podera ser fracionado, em ate 03 (tres) 

periodos com limite minimo de 14 (quatorze) dias para um deles e de 5 

(cinco) dias no minimo para os demais remanescentes, de acordo com a 

nova redagao da Lei n° 13.467/17.

Clausula 6a - ADIANTAMENTO DO 13° SALARIO

As empresas pagarao a seus empregados, 50,00% (cinquenta por cento) 

da 1a (primeira) parcela do 13° salario relative ao exercicio de 2022, de 

acordo com a Lei em vigor.
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Clausula 7a - VALE REFEIQAO

As empresas fornecerao a seus empregados, nos 12 (doze) meses de 

vigencia desta convengao, vales refeigao de valor facial unitario 

correspondente a R$ 40,00 (Quarenta reais) para 22 (vinte e dois) 

dias, independentemente da quantidade de dias uteis efetivamente 

trabalhados, inclusive nas ferias, com a participagao dos empregados 

no seu custeio, na forma da Lei vigente, podendo ser diretamente 

proporcional aos seus ganhos e observadas as localidades onde 

existirem esses servigos de alimentagao.

Paragrafo Primeiro: A presente concessao nao tern natureza 

remuneratoria nos termos da Lei n.° 6.321 de 14/04/1976, de seus 

decretos regulamentadores e da Portaria GM/MTB n° 1.156 de 

17/09/1993 (DOU de 20/09/1993).

Paragrafo Segundo: A participagao dos empregados no custeio desse 

beneficio fica limitada a 20,00% (Vinte por cento) do que resultar a seu 

favor e sera descontada mensalmente, observando que as empresas que 

ja fornecem vales de valor superior ao estipulado nesta clausula, nao 

poderao reduzi-los.

Clausula 8a - AUXILIO ALIMENTAQAO

As empresas concederao aos seus empregados um Auxilio Alimentagao 

mensal, sob a forma de cartao magnetico, no valor de R$ 560,00 

(Quinhentos e sessenta reais), que devera ser entregue na mesma 

ocasiao em que o vale refeigao.
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Paragrafo Primeiro: O beneficio ora concedido sera devido aos 

empregados que estiverem no efetivo exercicio de suas fungoes na 

empresa, incluindo-se neste caso as gestantes, mesmo em fase de 

afastamento temporario e excluindo-se do beneficio os empregados que 

estiverem afastados temporariamente do trabalho nos casos legalmente 

previstos, inclusive ferias.

Paragrafo Segundo: A presente concessao nao tern natureza 

remuneratoria nos termos da Lei n.° 6.321 de 14/04/1976, de seus 

decretos regulamentadores e da Portaria GM/MTB n° 1.156 de 

17/09/1993 (DOU de 20/09/1993).

Paragrafo Terceiro: A participagao dos empregados no custeio desse 

beneficio fica limitada a 10,00% (dez por cento) do que resultar a seu 

favor, e sera descontada mensalmente, observando que as empresas 

que ja fornecem vales de valor superior ao estipulado nesta clausula 

nao poderao reduzi-los.

Clausula 9a - HORAS EXTRAS

As boras extras serao remuneradas com acrescimo de 50,00% 

(cinquenta por cento) sobre o valor da bora normal, em caso de 

necessidade excepcional.

Clausula 10a - GARANTIA PROVISORIA DE EMPREGO - GESTANTE

As empregadas comprovadamente gravidas terao garantia de emprego e 

salario ate 5 (cinco) meses apos o parto, excluidas as hipoteses de falta 

grave, devidamente comprovada nos termos da CLT ou contrato a prazo 

certo.
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Clausula 11a - AUSENCIAS LEGAIS

As ausencias legais a que aludem os incisos I, II e III, do art. 473 da CLT, 

por forga da presente Convengao Coletiva de Trabalho, ficam 

estabelecidas conforme abaixo:

a) 5 (cinco) dias uteis em caso de casamento;

b) 5 (cinco) dias uteis em caso de nascimento ou falecimento de filho; 

de pais; irmaos ou dependentes, estes reconhecidos como tais pela 

Previdencia Social e declarados na Carteira de Trabalho e 

Previdencia Social do empregado.

Clausula 12a - EMPREGADO ESTUDANTE

Mediante aviso previo de 48 (quarenta e oito) boras, sera abonada a falta 

do empregado estudante no dia da prova escolar obrigatoria ou exame 

vestibular para ingresso em instituigao de ensino superior, desde que 

comprovada sua realizagao em dia e bora incompativeis com a presenga 

do empregado ao servigo. A falta assim abonada sera considerada como 

dia de trabalho efetivo, para todos os efeitos legais.

Paragrafo Unico: A comprovagao da prova escolar obrigatoria devera ser 

efetuada por meio de declaragao escrita do estabelecimento de ensino. 

Com relagao ao exame vestibular para ingresso em instituigao de ensino 

superior, a comprovagao se fara mediante a apresentagao da respectiva 

inscrigao e do calendario dos referidos exames, publicado pela imprensa 

ou fornecido pela propria escola.

Clausula 13a - USO OBRIGATORIO DE UNIFORME

As empresas que exigirem o uso de uniforme para os seus empregados 

ficam responsaveis pelo seu fornecimento.
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Clausula 14a - ABONO DE FALTA FOR DOENQA

A ausencia do empregado por motive de doenga, atestada pelo medico ou 

dentista do convenio da empresa e ou pelo SUS - Servigo Unico de 

Saude, sera abonada inclusive para os fins previstos no Artigo 131 - Item 

III da CLT, desde que mantenha convenio com o INSS.

Clausula 15a - COMPROVANTE DE PAGAMENTO

O empregador devera fornecer ao empregado comprovante de 

pagamento de salaries, com a discriminagao das importancias pagas e 

descontos efetuados. De tais comprovantes, deverao constar a 

identificagao da empresa e do empregado.

Paragrafo unico: no referido comprovante devera constar tambem a 

importancia relativa ao deposit© do Fundo de Garantia por Tempo de 

Servigo - FGTS.

Clausula 16a - EMPREGADO CONVOCADO

Salvo por motive de falta grave devidamente comprovada, os empregados 

convocados para prestagao obrigatoria para o servigo militar, nao poderao 

ser dispensados ate 60 (sessenta) dias apos desincorporagao ou 

dispensa da unidade militar em que servirem.

Clausula 17a - QUADRO DE AVISOS

As empresas para o conhecimento de seus funcionarios, colocarao em 

local de destaque no quadro de avisos os comunicados e circulares 

enviados pelo Sindicato Profissional, desde que devidamente assinados 

por sua Diretoria.
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CLAUSULA 18a - AUXILIO CRECHE

Durante a vigencia da presente Convengao Coletiva de Trabalho, as 

empresas reembolsarao todos os seus empregados, que trabalhem na 

base territorial da entidade convenente ate o valor mensal de R$ 

376,00 (Trezentos e setenta e seis reais) para cada filho, as despesas 

realizadas e comprovadas com o internamento de seus filhos ate a 

idade de 60 (sessenta) meses, em creches ou instituigoes analogas de 

sua livre escolha.

Paragrafo Primeiro: Quando ambos os conjuges forem empregados da 

mesma empresa o pagamento nao sera cumulative, obrigando-se os 

empregados a designarem por escrito aquele que devera receber o 

beneficio.

Paragrafo Segundo: As concessoes das vantagens contidas nesta 

clausula atendem ao disposto nos paragrafos 1 (urn) e 2 (dois) do 

Artigo 389 da CLT, na Portaria n° 1 do Diretor Geral do Departamento 

Nacional de Seguranga de Higiene do Trabalho em 15 de Janeiro 

de 1969 (DOU 24.01.69), bem como na Portaria n° 3.296 do Ministerio 

do Trabalho (DOU 05.09.86).

Clausula 19a - GARANTIA AO EMPREGADO AFASTADO PELO INSS

POR DOENgA
O empregado afastado do trabalho por doenga e recebendo o respective 

beneficio previdenciario, fica assegurado o emprego e o salario a partir da 

alta medica por urn periodo igual ao do afastamento, porem limitado a urn 

maximo de 30 (trinta) dias.
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Clausula 20a - FREQUENCIA LIVRE DOS DIRIGENTES SINDICAIS

Durante a vigencia da presente Convengao Coletiva de Trabalho, as 

empresas integrates da categoria economica demandante, concederao 

frequencia livre aos seus empregados em exercicio nas diretorias do 

Sindicato; Federagao e Confederagao Nacional da categoria dos 

trabalhadores, ate 7 (sete) membros para o Sindicato e 7 (sete) membros 

para a Federagao e Confederagao, limitado a 1 (um) funcionario por 

empresa ou grupo de empresas e por entidade, os quais gozarao dessa 

franquia sem prejuizo de salario e do compute do tempo de servigo.

Paragrafo Unico: Os Dirigentes Sindicais em gozo da garantia prevista 

nesta clausula, se comprometem a agendar previamente as visitas aos 

seus respectivos empregadores, que eventualmente se fizerem

necessanas.

Clausula 21a - AUXILIO-FUNERAL

Na hipotese de falecimento de empregado, a empresa pagara aos seus 

dependentes legais, a titulo de auxilio-funeral o valor de R$ 1.253,00 

(Hum mil, duzentos e cinquenta e tres reais).

Clausula 22a - AUTORIZAQAO DE DESCONTOS

As empresas descontaram das remuneragoes mensais do empregado, as 

parcelas relativas aos financiamentos feitos pelo Sindicato dos 

Empregados, referentes a aquisigao de medicamentos em drogarias / 

farmacias, servigos de proteses ou com despesas em colonia de ferias e 

despesas de ocupagao de creches do Sindicato, desde que os descontos 

sejam autorizados por escrito pelo empregado e nao excedam 30,00% 

(Trinta por cento) da remuneragao mensal.
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Clausula 23a - MULTA FOR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAQOES DE 

FAZER

Multa de R$ 60,00 (Sessenta reais) em caso descumprimento de 

quaisquer das clausulas estabelecidas na presente Convengao Coletiva 

de Trabalho, a favor da parte prejudicada ficando excluidas aquelas que ja 

possuam cominagoes especlficas.

Paragrafo 1° - A parte prejudicada devera notificar a outra parte por 

escrito, sendo que sanada irregularidade no prazo de 30 (trinta) dias, a 

multa nao sera devida.

Clausula 24a - CONTRIBUIQOES ASSOCIATIVAS MENSAIS

As empresas descontarao em folha de pagamento dos empregados 

associados ao Sindicato Profissional, as respectivas mensalidades 

sindicais, desde que autorizadas pelos mesmos, o valor de R$ 40,00 

(Quarenta reais) sendo recolhidas ate 5° (quinto) dia util subsequente 

ao desconto.

Clausula 25a - PRORROGAQAO, REVISAO, DENUNCIA OU REVOGAQAO

O processo de prorrogagao, revisao, denuncia ou revogagao total ou 

parcial da presente Convengao Coletiva de Trabalho ficara subordinado 

as normas estabelecidas pelo artigo 615 da Consolidagao das Leis do 

Trabalho.

Clausula 26a - JUIZO COMPETENTE

Sera competente a Justiga do Trabalho para dirimir quaisquer 

divergencias, surgidas na aplicagao da presente Convengao Coletiva de 

Trabalho.

Clausula 27 a VIGENCIA

A presente Convengao Coletiva de Trabalho tera vigencia de 1 (um) anp 

a contar de 1° de Janeiro de 2022.
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Recomendagoes
As partes poderao atender as seguintes recomendagoes:

• Aos empregados que tenham completado 10 (Dez) anos de
servigos prestados a mesma empresa e que se encontrem
comprovadamente a 1 (um) ano do direito a aposentadoria em seus 

^irnites minimos, recomenda-se as empresas que mantenham seus 

empregados, ate a data do requerimento do referido beneflcio.
0 empregado que se encontrar a 01 (um) ano do direito a 

aposentadoria em seus limites minimos, devera comprovar esta 

situagao junto a empresa, atraves de documento habil.

• Em havendo mudanga no entendimento dos Tribunais
(TRT da 2a Regiao ou Tribunal Superior do Trabalho ou 

Supremo Tribunal Federal) a respeito da legalidade de
cobranga de contribuigao sindical; assistencial ou negocial, 
as partes se comprometem a negociar, por aditivo, os termos 

da cobranga.

Sao Paulo, 23 de margo de 2022.

SINDIVAL - SINDICATO DAS EMPRESAS DISTRI 
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS NO ESTADO DE SAOTAULOz

BORGES DE SOUZACARLOS ARNALQQ/ 
PRESIDENTE 
CPF: 006.031.278-51

HENRIQUE FREIHOFER MOLINARI 
DIRETOR SECRETARIO 
CPF: 535.643.758-72

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO MERCADO DE CAPITAIS 

NO ESTADO DE SAO PAULO-SIMC/SP- Exceto Sorocaba e 

Regiao.
\

JOSE CARLQS COEL
secretariocerai
CPF: 055.238.178-05

DASILVAANDI
ENTJ

99.398-35
I
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