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                                                                                                JULHO 2015                                             

INFORMATIVO 
FIQUE ATENTA E GARANTA SEUS  DIRETOS: 

                                                     

Em junho de 2015 foi 

sancionada a 

REGULAMENTAÇÃO

DA EMENDA 72/13 -                         

LEI 150/2015. 
 

São 79 anos de luta, mobilização e 

resistência para obter mais direitos. 

Consideramos os avanços contidos 

nesta lei, porém ainda estamos em 

posição de discriminação em relação 

às outras categorias, continuamos na 

luta pela equiparação dos direitos! 
 

HORARIO DE TRABALHO – Art. 2o A 

duração normal do trabalho doméstico 
não excederá 8 (oito) horas diárias e 44 
(quarenta e quatro) semanais, 

observado o disposto nesta Lei.  

§ 1o A remuneração da hora 
extraordinária será, no mínimo, 50% 

(cinquenta por cento) superior ao valor 
da hora normal.  

COMPENSAÇÃO DE HORAS - As 
primeiras 40 horas extras mensais 

podem ser compensadas pela redução 
do horário normal de trabalho ou por 

um dia útil não trabalhado, dentro do 
próprio mês, salientando que as horas 
não compensadas no próprio mês, 

devem ser pagas. As horas extras 
excedentes às 40 primeiras horas extras 

mensais podem ser compensadas no 
período de um ano. 

CONTRATO DE EXPERIENCIA - Art. 
5o  O contrato de experiência não 

poderá exceder 90 (noventa) dias.  

REGISTRO NA CTPS - Art. 9o A  
Carteira de Trabalho e Previdência 

Social será obrigatoriamente 
apresentada, contra recibo, pelo 
empregado ao empregador que o 

admitir, o qual terá o prazo de 48 
(quarenta e oito) horas para nela 
anotar, especificamente, a data de 

admissão, a remuneração e, quando for 
o caso, os contratos previstos nos 

incisos I e II do art. 4o. É obrigatório no 
registro colocar o CPF do empregador e 
o CBO da função. 

Art. 11o.  Em relação ao 

empregado responsável por 
acompanhar o empregador prestando 

serviços em viagem, serão consideradas 
apenas as horas efetivamente 
trabalhadas no período, podendo ser 

compensadas as horas extraordinárias 
em outro dia, observado o art. 2o.   

§ 2o  A remuneração - hora do 
serviço em viagem será, no mínimo, 

25% (vinte e cinco por cento) superior 
ao valor do salário-hora normal.  

INTERVALO PARA ALIMENTAÇÃO OU 

DESCANSO - Art. 13o.  É obrigatória a 
concessão de intervalo para repouso ou 
alimentação pelo período de, no 

mínimo, 1 (uma) hora e, no máximo, 2 
(duas) horas, admitindo-se, mediante 

prévio acordo escrito entre empregador 
e empregado, sua redução a 30 (trinta) 
minutos.  Quem dorme no trabalho 

pode ter dois intervalos desde que um 
limite de 4h no dia. 
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TRABALHO NOTURNO - Art. 14o.  
Considera-se noturno, para os efeitos 

desta Lei, o trabalho executado entre as 
22 horas de um dia e às 5 horas do dia 
seguinte deve ser computada como 

52m30seg e ter um acréscimo de 20% 
no valor comparado ao da hora diurna. 

Art. 15o.  Entre 2 (duas) jornadas 

de trabalho deve haver período mínimo 
de 11 (onze) horas consecutivas para 
descanso. 

 Art. 16o.  É devido ao empregado 

doméstico descanso semanal 
remunerado de, no mínimo, 24 (vinte e 

quatro) horas consecutivas, 
preferencialmente aos domingos, além 
de descanso remunerado em feriados.  

Art. 17o.  O empregado doméstico 

terá direito a férias anuais remuneradas 
de 30 (trinta) dias, salvo o disposto no § 
3o do art. 3o, com acréscimo de, pelo 

menos, um terço do salário normal, 
após cada período de 12 (doze) meses de 

trabalho prestado à mesma pessoa ou 
família.  

 

 

Art. 18o.  É vedado ao empregador 
doméstico efetuar descontos no salário 

do empregado por fornecimento de 
alimentação, vestuário, higiene ou 
moradia, bem como por despesas com 

transporte, hospedagem e alimentação 
em caso de acompanhamento em 

viagem. 

FGTS - Art. 21o. É devida a inclusão do 
empregado doméstico no Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), 

na forma do regulamento a ser editado 
pelo Conselho Curador e pelo agente 
operador do FGTS, no âmbito de suas 

competências, conforme disposto nos 
arts. 5o e 7o da Lei no 8.036, de 11 de 

maio de 1990, inclusive no que tange 
aos aspectos técnicos de depósitos, 
saques, devolução de valores e emissão 

de extratos, entre outros determinados 
na forma da lei.  Obrigatório os 

patrões devem recolher 8% sobre o 
salário bruto da/o trabalhadora/r 

           Art. 25o.  A empregada 
doméstica gestante tem direito a 

licença-maternidade de 120 (cento e 
vinte) dias, sem prejuízo do emprego e 

do salário, nos termos da Seção V do 
Capítulo III do Título III da 
Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 
5.452, de 1o de maio de 1943.  

Art. 26o.  O empregado doméstico 
que for dispensado sem justa causa fará 

jus ao benefício do seguro-desemprego, 
na forma da Lei no 7.998, de 11 de 

janeiro de 1990, no valor de 1 (um) 
salário-mínimo, por período máximo de 
3 (três) meses, de forma contínua ou 

alternada.  

 

 

 

 

É trabalhadora(r) doméstica (o) toda (o) profissional maior de 18 anos 
que prestar serviços de maneira contínua e de finalidade não 
lucrativa à pessoa ou à família, em âmbito residencial.  
Integram a categoria: cozinheira (o), governanta, babá, lavadeira, 
faxineira, vigia, motorista particular, jardineiro, acompanhante de 
idosos, entre outros. 
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PREVIDÊNCIA SOCIAL – Art. 34o.  O Simples  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABELA VIGENTE DE RECOLHIMENTO DO INSS 

Tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, para pagamento 
de remuneração a partir de 1º de Janeiro de 2015.  

O empregador recolhe os 20% podendo descontar da trabalhador/a os valores abaixo. Ate regularizar o simples 

Salário de contribuição (R$) Alíquota para fins de recolhimento  ao INSS (%) 

 Até R$ 1.399,12 8% 

De R$ 1.399,13 a R$ 2.331,88 9% 

De R$ 2.331,89 até R$ 4.663,75 11% 

QUAIS SÃO AS TAREFAS EXTRAS QUE A TRABALHADORA DOMÉSTICA  
MENSALISTA OU TRABALHADORA DE UM DIA NÃO DEVE ACEITAR: 

a) Não aceitar outras funções como: lavar calçados, lavar carro, passear com cachorro, cuidar de filho 
da vizinha da patroa/o, catar cocô dos animais, lavar e passar roupas de pessoas que não moram na 
residência;  
b) o respeito pela realização do trabalho garante um ambiente agradável e saudável para 
empregados/as e patrões/as;  
c) a carga horária não pode ultrapassar às 8 horas de trabalho diárias, não ultrapassar 44 horas 
semanais; 
d) não pode acrescentar tarefas extras sem aumentar o valor do salário que já foi combinado; 
e) trabalhadora de um dia compreende: limpar vidros, paredes, lustres, móveis, azulejos, limpar chão 
e quintal, isto dentro das 8 horas de trabalho. Nesse trabalho não se inclui a limpeza de dentro de 

armários, arrumar guarda-roupas, lavar calçados, lavar louças, limpar geladeira, cozinhar e passar.. 

NA VISÃO DOS EXPLORADORES A DIARISTA É AQUELA QUE FAZ O SERVIÇO DA SEMANA, DA 

QUINZENA E DO MÊS NUM DIA SÓ. 

O valor mínimo da diária que a trabalhadora deve cobrar. 
Diária mínima Transporte  INSS -11% 13º 1/12 avos Férias 1/12 avos 

mais 1/3 
Alimentação Total 

R$ 119,68 R$ 7,00 R$ 13,16  R$ 9,97 R$ 13,29 R$ 14,00 R$ 177,10 

 

PREVIDÊNCIA SOCIAL – Art. 34o.  O Simples Doméstico 
assegurará o recolhimento mensal, mediante documento único 
de arrecadação, dos seguintes valores:  

I - 8% (oito por cento) a 11% (onze por cento) de 
contribuição previdenciária, a cargo do segurado empregado 
doméstico, nos termos do art. 20 da Lei no 8.212, de 24 de julho 
de 1991;  

II - 8% (oito por cento) de contribuição patronal 
previdenciária para a seguridade social, a cargo do empregador 
doméstico, nos termos do art. 24 da Lei no 8.212, de 24 de julho 
de 1991;  

III - 0,8% (oito décimos por cento) de contribuição social 
para financiamento do seguro contra acidentes do trabalho;  

IV - 8% (oito por cento) de recolhimento para o FGTS;  

V - 3,2% (três inteiros e dois décimos por cento), na forma 
do art. 22 desta Lei.  A caixa econômica esta providenciando o 
formulário que será obrigatório a partir de 01/10/15, 
reconhecendo a Lei de 01/06/15. 

 

 

Trabalhadora! Você deve 
entender o empregador vai 
dizer que ficará muito caro 
pagar o FGTS veja o quadro 
ao lado que não é verdade, 
pois o simples vai melhorar 
a vida dos patrões e não a 
nossa.  
O que aumenta pagando o 
FGTS. Salário de R$ 905,00 
os 8% é de R$ 72,40. Salário 
de 1.200,00 o valor é de R$ 
96,00 e assim por diante 
porque em tese os demais 
custos já estavam previsto 
então não caia nesse 
discurso. 
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PATRICIONADO PELO INSTITUTO ELAS 

 

DIAS DE ATENDIMENTO NO SINDICATO: 

Site: HTTPS//sinddomcampinas.wordpress.com/ 

Facebook - Domésticas de Campinas 

E-mail  sinddomcampinas@yahoo.com.br. 
 

 

CAMPINAS – Rua Ataulfo Alves, 396 - Vila Castelo Branco.   
        Fone 19- 3229-1377. 
 Segunda e quinta-feira das 15 às 18h00. 
 Terça-feira das 09 às 17h00. 
 Quarta-feira somente homologação. 
 Todo segundo sábado do mês das 9 às 12h00 
 

VALINHOS – Rua 11 de agosto, 860 – Centro.  

                                Terça-feira das 9h00 às 11h30. 

 

SUMARÉ - Rua Antonio Jorge Chebab, 1598 – Centro.  

                       Terça-feira das 14 às 17h00. 
 

 

SALÁRIO- MÍNIMO 

ESTADUAL É DE R$ 905,00 

(novecentos e cinco reais). 
 
 No dia 1º de janeiro/15 o reajuste 

salarial foi de 11,75%. Portanto, a/o 

Empregada/o Doméstica/o que vive 

no Estado de São Paulo não pode 

receber menos que esse valor. Se 

você ganha acima do salário mínimo 

tem o direito ao reajuste. Todo 

trabalhador tem direito ao aumento 

salarial inclusive as Trabalhadoras 

doméstica. 

Ganhar abaixo do salário 

mínimo é considerado trabalho 

escravo.  
 

DOMÉSTICA SEJA SÓCIA 
DE SEU SINDICATO! 
Trazer o comprovante de endereço 

e duas fotos 3x4 para preencher a ficha e 
pagar mensalidade de R$ 8,00 (oito 
reais) por mês. O benefício oferecido é o 
informativo e a reunião do 3º sábado de 

cada mês. 
Endereço da reunião a Rua 

Barão de Jaguará, 704 centro – 
Sindicato da Construção Civil. 

Todo 3º sábado as 15h00. 
Venha conhecer como negociar 

com seu patrão/a e valorizar a sua força 
de trabalho essa profissão é tão 
importante quanto qualquer outra. 
 

mailto:sinddomcampinas@yahoo.com.br

