（ポルトガル語版）

Salário Mínimo
Salário Mínimo da província de
Osaka

Tipo de Indústria

Aplicável às pessoas que trabalham
em

empresas da província de Osaka

Valor/hora Em
vigor desde

Extensão da Aplicação

￥964

Para todas as pessoas que trabalham nas indústrias da
província de Osaka
(01/10/2019)
Valor / hora Em
vigor desde
(effective date)

Pessoas exclusas da aplicação

Atividade principal : Na indústria de wire harness : serviço de
Indústria de metais não-ferrosos, liga met
montagem de fios, acoplagem, rebitamento e gravação
￥965
álica e laminados, indústria de fios e cabos
impressa executado manualmente ou com equipamento
elétricos
(01/12/2019)
motorizado de pequeno porte
Comércio varejista de automóveis

￥965
(01/12/2019)

Indústria automobilística e fabricação de
acessórios de carros
Fabricação de máquinas e implementos
usados para tudo, para produtos e serviço,
aparatos de ar condicionado e tubulações
suplementares, fabricação de fio metálico,
construção e reparos da indústria naval e
produção de motor de navio.
Indústria Siderúrgica

￥970
(01/12/2020)

￥968
(01/12/2020)

￥968
(01/12/2020)

Indústria de tinta

1)Trabalho de colagem de etiquetas
￥971 2) Trabalho manual de destampa, ordenação, abastecimento
das linhas, ensacamento, encaixamento, enpacotamento e
(01/12/2020)
de latas inferiores a 18 litros

Fabricação de máquinas e circuitos elé
trico, implementos elétricos, máquinas e
implementos de comunicação, peças elé
tricas e dispositivos eletrônicos.

Atividade principal
1) Trabalho manual de empacotamento e embalamento
2) Na
montagem e acabamento de peças: serviçode montagem de fios,
(01/12/2020) acoplagem, rebitamento de fio e gravação impressa executado
manualmente ou com equipamento motorizado de pequenno porte

￥966

Pessoas exclusas da aplicação :
1)Menores de 18 anos e maiores 65 anos de idade
2)Trabalhadores com tempo de serviço inferior a 3 meses que está em aprendizagem técnica
3)Pessoas cuja ocupação principal é a limpeza ou a arrumação
★Os seguintes pagamentos não serão incluídos na comparação com o valor do salário mínimo.

Não deixe de
conferir !
https://pc.saiteichin
gin.info/

・Subsídio: assiduidade, boa frequencia, transporte e família.
・Salário pago ao ultrapassar o período de um mês (bônus)
・Salário extraordinário (subsídio de casamento.)
・Adicional para trabalho extraordinário, trabalho noturno e trabalho em dia de folga.

★A comparação do salário a ser pago com o valor do Salário Mínimo faz-se da seguinte forma :
・No caso de salário por hora▶ Salário por hora ≧ Salário Mínimo (valor por hora)
・No caso de salário diário de trabalho▶ Salário Mínimo ÷ média de horas trabalhadas por dia ≧ Salário Mínimo (conversão para valor
por hora de trabalho) (valor por hora)
・No caso de salário mensal ▶ Salário mensal ÷ média de horas trabalhadas por mês ≧ Salário Mínimo ( conversão para valor por
hora de trabalho ) ( valor por hora )

★Quando o pagamento do Salário for inferior ao valor do Salário Mínimo, será aplicada a penalidade.
Para perguntas sobre o salário mínimo, entre em contato com a Secretaría do Trabalho de Osaka ou o
Departamento de Supervisão das Normas Trabalhistas mais próximo. (Tel: 06-6949-6502)
Home page da Secretaria do Trabalho de Osaka http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

（2020.12）

