
PAUTA R,EIVINDICATÓRIA 
MASAN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 

SINDICATO 
DOS AUXILIARES 
DE ADMINISTRAÇÃO 
ESCOLAR 
DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO 

Pauta Reivindicatória dos auxiliares de 
administração escolar empregados nas 
creches e escolas localizadas em 
quaisquer dos noventa e dois municípios 
do Estado do Rio de Janeiro ou 
pertencentes à Rede Estadual de ensino 
do Governo do Estado do Rio de Janeiro 
cujo registro contratual de trabalho via 
terceirização devido a convênio tenha 
sido firmado com a empresa Masan 
Serviços Especializados Ltda.. 

DOS SALÁRIOS 

Nenhum auxiliar de administração escolar poderá receber salário mensal 
inferior aos abaixo especificados, considerando o piso salarial instituído no 
Estado do Rio de Janeiro a partir de primeiro de setembro de 2014: 

1- R$ 874,75 (oitocentos e setenta e quatro reais e setenta e cinco 
centavos) para os auxiliares de serviços gerais, auxiliares de limpeza, 
auxiliares de agente educador, auxiliares de creche, auxiliares de cozinha 
e auxiliares de produção; 

II- 906,98 (novecentos e seis reais e noventa e oito centavos) para os 
cozinheiros e lactaristas. 

DAS TRANSFERÊNCIAS 

Qualquer transferência de empregados seja para o mesmo município ou 
para município distinto, ainda que em caráter provisório, somente poderá 
ser efetivada com a devida anuência do empregado envolvido. 

Parágrafo Único — Toda e qualquer transferência de empregado deve ser 
comunicada ao SAAERJ, no prazo de 10 (dez) dias. 

DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 

Fica assegurado mensalmente a cada empregado, auxílio alimentação no 
valor de R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais), que será fornecido 
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Elles 

somente através de cartão amplamente comercializado em todos os 
supermercados e mercados dispensando-se o fornecimento de cesta 
básica, não sendo mais possível a conversão de parte de tal valor em 
fornecimento de gêneros. 

DO VALE TRANSPORTE 

Fica assegurado mensalmente a cada empregado, vale transporte (Rio 
Card), nos termos legais, no valor correspondente ao translado ida e volta 
para o local de trabalho. 

DO DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO 

Impõe-se multa por descumprimento de qualquer Cláusula deste acordo, 
no importe equivalente a 10% (dez por cento) do salário do empregado 
prejudicado e revertendo-se a favor dele, continuando a parte infratora, 
mesmo com o pagamento da multa, obrigada ao cumprimento da 
respectiva Cláusula. 
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