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COMUNICADO GERAL Nº 07/2021
10/dezembro/2021

NEGOCIAÇÕES COLETIVAS 2021/2022

Prezados(as) Empresários(as),

Para facilitar o entendimento e concessão do “abono especial’, divulgamos abaixo a redação que 
constará no Termo Aditivo de Convenção Coletiva de Trabalho de 2021/2022:

c) As empresas pagarão à título de abono especial, de natureza indenizatória, sem incidência de 
encargos sociais, conforme anteriormente referendado pelo Instrumento de Transação 
Extrajudicial da Justiça do Trabalho em Mediação Coletiva (PMPP 1006271-31.2020.5.02.000), 
de 19 de fevereiro de 2021 – TRT 2a Região, nos seguintes moldes:

I - Aos empregados o valor líquido de R$320,00 (trezentos e vinte reais), em duas parcelas de 
R$160,00 (cento e sessenta reais) cada uma, diretamente na folha de pagamento, sendo a 
primeira na folha de dezembro de 2021 e a segunda na folha fevereiro de 2022.

II – Com o objetivo de garantir a manutenção continuada da prestação de serviços em prol da 
classe trabalhadora, entre eles, assistência jurídica, social, pesquisas de incentivo, campanhas 
educativas, cursos para qualificação e requalificação, etc., efetuarão o repasse, mediante boleto 
bancário, diretamente à entidade sindical dos trabalhadores a importância de R$ 80,00 (oitenta 
reais) por empregado em duas parcelas de R$ 40,00 (quarenta reais) cada uma, sendo a primeira 
até o dia 10 de janeiro de 2022 e a segunda até o dia 10 de março  de 2022.

III - Fica convencionado pelas partes que toda e qualquer divergência, esclarecimentos, dúvidas 
ou ações de ordem econômica, administrativa ou judicial, deverão ser tratadas direta e 
exclusivamente com o respectivo Sindicato Profissional, bem como qualquer ônus financeiro e/ou 
impostos incidentes sobre referidas contribuições serão integralmente assumidos pelo Sindicato 
representativo dos trabalhadores, único beneficiário da contribuição prevista nesta alínea, o qual 
assume toda e qualquer responsabilidade pela fixação, isentando as empresas desta categoria 
econômica.

Parágrafo primeiro: Fica mantido o sistema fixado pelos acordos intersindicais e sentenças 
normativas, vigentes a partir de 11 de novembro de 1964, pelo qual a remuneração dos que 
exercem as funções de mestres e contra mestres será superior em 30% (trinta por cento) e em 
25% (vinte e cinco por cento), respectivamente, à média da remuneração de 1/3 de seus 
subordinados mais bem remunerados. Na hipótese do reajuste ora concedido proporcionar
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remuneração inferior à que se obteria pelo sistema mantido nesta cláusula, os que exercem as
funções de mestres e contra mestres receberão pelo sistema fixado na presente cláusula.

Parágrafo segundo: As empresas poderão firmar acordo coletivo diretamente com o Sindicato
Profissional de sua base territorial, estabelecendo índice de aumento salarial diverso do
estipulado nesta cláusula, ficando acordado, desde já, que prevalecerá o acordo coletivo em
relação a este Termo Aditivo de Convenção Coletiva de Trabalho, inclusive em caso de acordos
realizados diretamente pelas empresas, relativos a esta data-base e anteriores ao fechamento do
presente Termo Aditivo de Convenção Coletiva. 

Para mais informações ou qualquer comunicação, o contato pode ser feito pelo e-mail:
juridico@sinditextilsp.org.br 

Um forte abraço do

L.A.Pacheco. 
Presidente do Sinditêxtil-SP 

Enviado por Sinditêxtil-SP
Rua Marquês de Itu, 968 - 01223-000 - São Paulo/SP - Brasil Tel: 11-38236100 E-mail:

sinditextilsp@sinditextilsp.org.br Entre em contato: saiba mais!
Se deseja não receber mais mensagens como esta, clique aqui.
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