
 

                                                                                        

 

 

 
CIRCULAR Nº 031/2013 

Belo Horizonte, 19 de dezembro de 2013.  

Ref.: Convenções Coletivas – 2013/2014. 

Prezado(a) Associado(a), 

Informamos que foi firmada, no dia 16 de dezembro, a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) para o período 1°/11/13 a 

31/10/14 entre o Sinduscon-MG e o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção em Belo Horizonte – 

STIC-BH 

 

A referida CCT estipula, dentre outros pontos, os seguintes pisos salariais: 

PISOS A PARTIR DE 1º/11/13 

a) Servente.............R$809,60 (oitocentos e nove reais e sessenta centavos) por mês; 

b) Vigia...................R$836,00 (oitocentos e trinta e seis reais) por mês; 

c) Meio Oficial........R$932,80 (novecentos e trinta e dois reais e oitenta centavos) por mês;  

d) Oficial.................R$1.236,40 (mil duzentos e trinta e seis reais e quarenta centavos) por mês. 

IMPORTANTE: O percentual de reajuste dos salários será aplicado da seguinte forma: 

a) Para a parcela dos salários até o valor de R$2.499,99 (dois mil quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e 

nove centavos) inclusive, aplicar-se-á reajuste com o percentual de 8,5% (oito e meio por cento), a partir de 

1º/11/2013; 

b) Para a parcela dos salários entre R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) até o valor de R$3.999,99 (três mil 

novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) inclusive, aplicar-se-á reajuste com o percentual 

de 7,5% (sete e meio por cento), a partir de 1º/11/2013; 

c) Para a parcela dos salários em valores superiores a R$4.000,00 (quatro mil reais), inclusive, será aplicado 

reajuste no percentual de 5,58% (cinco vírgula cinquenta e oito por cento) a partir de 1º/11/2013. 

 

A título exemplificativo, temos:  

 

Salário: R$5.000,00 (cinco mil reais): 

 

Reajuste sobre a parcela até R$2.499,99 de 8,5% =  R$212,50 

Reajuste sobre a parcela até R$1.500,00 (R$3.999,99 - R$2.499,99) de 7,5% =  R$112,50 

Reajuste sobre a parcela de R$1.000,01 ( R$5.000,00 – R$3.999,99) de 5,58% = R$55,80 

 

Total do reajuste = R$380,80 (R$212,50 + R$112,50 + R$55,80) 

 

Salário após o reajuste = R$5.380,80, o que corresponderia a um aumento de 7,62% (sete vírgula sessenta e dois por 

cento).  

Informamos que a Convenção Coletiva de Trabalho mencionada está disponível para download no site www.sinduscon-

mg.org.br, link Convenções, sublink Convenções Coletivas 2013/2014. 

 

Atenciosamente, 

 

A DIRETORIA 


