
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 

CATEGORIA DIFERENCIADA DOS ENGENHEIROS 

DATA-BASE 1º DE MAIO DE 2015 

 

Senhor Presidente 

 

Assinamos nesta data a CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO aplicável à categoria 
diferenciada dos ENGENHEIROS, com data-base em 1º de maio de 2015. 

Este ano, procedemos a alterações nas redações de algumas cláusulas em face da norma 
do ano anterior, que julgamos importante ressaltar, a saber: 

 

1ª - REAJUSTE SALARIAL  

Aos empregados abrangidos por esta Convenção, as empresas concederão, a partir de 
01.05.15, um reajuste salarial de 8,34% (oito vírgula trinta e quatro por cento), 
correspondente ao período de 01.05.14 a 30.04.15, a ser aplicado sobre os salários já 
reajustados e vigentes em 01.05.14. 

Parágrafo primeiro: Ao serem reajustados os salários na conformidade do caput desta 
cláusula, serão compensados, automaticamente, todos os reajustes, espontâneos e/ou 
compulsórios, concedidos pelas empresas, no período de 01.05.14 a 30.04.15. 

Parágrafo segundo: Ficam ressalvados os reajustes decorrentes de promoção, mérito, 
antiguidade, transferência e equiparação salarial, no período de 01.05.14 a 30.04.15, 
devendo ser preservados os percentuais concedidos a esses títulos, não podendo ser 
compensados na aplicação do reajuste salarial de que trata o caput desta cláusula.  

 
Obs. Para se evitar distorções e objetivando um alinhamento ao princípio adotado para 
a categoria preponderante, o reajuste salarial passa a incidir sobre os salários já 
reajustados e vigentes em 01.05.14, última data-base da categoria. A cláusula prevendo 
a compensação foi transformada em dois parágrafos distintos. 
 

2ª - EMPREGADOS ADMITIDOS APÓS A DATA-BASE  

Para os empregados admitidos após a data-base, deverão ser observados os seguintes 
critérios: 

a) Ao salário de admissão em funções com paradigma será aplicado o mesmo percentual 
de reajuste salarial concedido nos termos da presente Convenção, ao paradigma, desde 
que não ultrapasse o menor salário da função; 

b) Em se tratando de função sem paradigma, o reajuste salarial previsto nesta Convenção, 
será calculado de forma proporcional em relação à data de admissão, na proporção de 
1/12. 

 
 



Obs. O critério adotado para a proporcionalidade das funções sem paradigma é de 
1/12, a exemplo daquele utilizado pelo TRT/2ª Região. 
 

4ª - ANOTAÇÃO NA CTPS  

Todo profissional que exerça o cargo ou a função de ENGENHEIRO, na forma da Lei n.º 
5.194/66 e tenha esta titulação, será registrado na CTPS com tal designação. 

Parágrafo único - O ENGENHEIRO que efetivamente exerça a profissão, nos termos do 
caput desta cláusula, poderá optar pelo pagamento da contribuição sindical unicamente 
ao Sindicato dos Engenheiros no Estado de SP, na forma do art. 585, da CLT, devendo ser 
considerado, neste caso, como tal. 

Obs. Adequação da cláusula às disposições do art. 585 da CLT. 

 

15 - FLEXIBILIZAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO 

A compensação do horário de trabalho no regime denominado "BANCO DE HORAS", a 
teor do disposto no §2º, do artigo 59, da CLT, segundo o qual as horas trabalhadas além 
da jornada normal em determinados dias são compensadas com a correspondente 
diminuição da jornada em outros dias, a serem definidos de comum acordo entre a 
empresa e empregado, fica autorizada nos mesmos termos de cláusula constante da 
norma coletiva aplicável à categoria preponderante. 

Parágrafo único - Para a efetiva implementação do disposto no caput desta cláusula, as 
empresas se obrigam a encaminhar, formalmente, ao Sindicato dos Engenheiros no 
Estado de São Paulo a norma coletiva aplicável à categoria preponderante. 

Obs. A cláusula de compensação da jornada de trabalho, também conhecida como 
"banco de horas", sofreu alterações para se adequar às normas da categoria 
preponderante dos comerciários. Dessa forma, no caso dos ENGENHEIROS, as empresas 
não mais precisam recorrer ao sindicato profissional para a autorização dessa prática. 
No entanto, para que a empresa possa, efetivamente, implementar o sistema, terá que 
encaminhar ao sindicato dos engenheiros, formalmente, cópia da norma coletiva 
aplicável à categoria preponderante.  

 

18 - ABRANGÊNCIA 

Esta Convenção Coletiva, com abrangência territorial no Estado de São Paulo, aplica-se a 
todos os profissionais ENGENHEIROS, inclusive àqueles que recolhem a contribuição 
sindical unicamente ao Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo - SEESP, nos 
termos do parágrafo único da cláusula 4ª (ANOTAÇÃO NA CTPS), empregados nas 
empresas inorganizadas em sindicatos representadas pela FECOMERCIO SP, e no 
comércio em geral, representadas pelos sindicatos patronais signatários da presente 
Convenção Coletiva de Trabalho, no Estado de São Paulo, comprometendo-se as partes a 
divulgar seus termos entre a suas respectivas categorias. 

Obs. Adequação à cláusula 4ª. 

 

 



20 - DIFERENÇAS SALARIAIS 

Eventuais diferenças salariais provenientes da presente norma poderão ser pagas 
juntamente com a folha de salários do mês de julho de 2015.  

 

Assessoria Técnica 

FECOMERCIO SP 

 

 

 

 

 
 
 
 


