
 
 

 

Convenção coletiva 2016/2017 

        Entenda como ficou o acordo: 

         Caros franqueados, conforme foi discutido em 
Assembleia Geral convocada e realizada em junho, o 
Sindifranco pactuou a convenção coletiva com o Sintelpost 
(Sindicato dos Trabalhadores de Empresas Privadas de 
Comunicação e Logística Postal, Agências Franqueadas e 
Correspondências Expressas no Estado de São Paulo). 

         Como explicou o dr. Fernando Moro, consultor 
jurídico do sindicato, durante a assembleia, o acordo levou 
em conta ambos os lados: os impactos da inflação no 
salário dos funcionários e os aumentos dos custos para os 
empresários. “Trabalhamos no limite da razoabilidade de 
modo a contemplar franqueados e funcionários. Acredito 
que chegamos num bom modelo”, disse. 

         Veja abaixo o que ficou acordado: 

1.   De quanto será o aumento salarial? 

         O reajuste é de 9%, a partir de 1° de fevereiro de 
2016. E o novo reajuste ocorrerá somente no próximo 
fevereiro, em 2017. As empresa podem, até lá, conceder 
antecipações salariais que serão descontadas na próxima 
data-base (fevereiro de 2017). 



 
 

         Já os retroativos do dissídio de fevereiro serão pagos 
em folha extra até dia 18 de julho de 2016. 

2.   O retroativo relativo ao aumento de 

9% deve ser pago quando? 

 
Deve ser pago na folha de pagamento de junho, 

integralmente. Quem já procedeu o pagamento de junho 
e não quitou a diferença, deverá fazê-lo em folha extra.  

3.   Para quanto foi o vale refeição? 

         São 22 unidades de vale refeição, cada um de R$ 
14,00, totalizando R$ 308,00. Se o empregador já fornece 
a refeição, não está obrigado ao fornecimento do vale. O 
Vale Refeição deve ser pago inclusive nas férias. As 
empresas que já fornecem Cesta Básica devem, também, 
pagar o ticket-refeição. 

4.   E o pagamento da cesta básica, quando deve ser 

feito? 

O pagamento da cesta básica deve ser feito a partir 
de 6 de setembro de 2016 e a partir desta data, torna-se 
obrigatório a entrega da mesma mensalmente, sempre no 
dia do pagamento de remuneração mensal. O valor 
da  cesta é de R$ 60,00. Caso o franqueado queira, ele 
poderá remunerar o valor de R$ 60,00 através de cartões-
benefícios (Sodexo, Ticket, Alelo, etc.) ao invés de fornecer 
a Cesta Básica fisicamente. 



 
 

Não se recomenda a concessão de Cesta Básica em 
dinheiro ou crédito em conta. 

5.   O franqueado poderá escolher um fornecedor fora 

da lista de homologados pelo Sintelpost? 

Sim. A recomendação, no entanto, é que o 
franqueado consulte o Sintelpost. 

6.   Quem já fornecia outro vale deve pagar a cesta 

básica? 

As empresas que já concediam o benefício, bem 
como aquelas que forneciam aos empregados Vale 
Supermercado ou Vale Compras ou Vale Alimentação em 
valor igual ou superior a R$ 60,00 estão dispensadas do 
fornecimento de cesta-básica. 

7.   Tanto o vale refeição quanto a cesta básica devem 

ser pagos também durante as férias dos 

funcionários? 

         Sim. Só o vale transporte não é exigível que seja pago 
durante as férias dos funcionários. 

8.   As empresas que já fornecem refeição aos 

empregados ou mantém convênios com empresas 

de refeições ou similares devem, também, pagar a 

cesta básica? 



 
 

         Sim, mas, neste caso, elas não precisam conceder o 
Vale Refeição. 

9.   Como fica a participação nos lucros e resultados 

(PLR)? 

         Para as empresas que não adotam ou celebram plano 
de participação nos resultados, será obrigatório o 
pagamento de uma multa ao empregado, até o dia 31 de 
julho de 2016, no valor de R$ 355,00. 

 


