
CONVENÇÃO COI,ETIVA DE TRABAI,HO 2O2OI2O21

slNDlcÀTo Dos EMPREGADoS No coMERCIo DE sAo JosE E REGIAo. cNpJ n.03.8e2.22e(mol-o?
n(isle ato lepresentado(a) por seu Presidente. Sr(a). ROSELI GOMERCINDO:

l.;

SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA D!] SÂO JOSE . SINCOVAR .SJ. CNPJ rr. 08.62:],.I0Í)/OOO I.76.
nest(, ato lep rest'ntado(a) por seu Presidente. Sr.(a). ROBITR'tO AI,EXANDRE CÀRMES:

celebram a presente CONVENÇÃO COLETM DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho previstas
nas cláusulas seguintes:

CúUSULA PRIMEIRA. VIGÊNCIA E DATA-BASE
As paltês fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 1o de setembro de 2020 a
3l de agosto de 2021 e a data'base da categoria em 1'de setembro.

CtÁIjS I]LA SUGI.]NDA . ABRANGÊNCIA
A presente Convenção Coletiva de Trabalho ablangerá a(s) categolia(s) empregados no comércio varejista de
peças, acessórios e revenda de veículos, com abrangência terr.itoriâl em São José/SC.

Salários, Reajustes e Pagamento
Piso Salarial

CúUSUIÁ TERCEIRA. PISO SALARIAL
Fica estabelecido o Salário Normativo (piso salarial) para os integrautes da categori.a plofissional. a partir.de l'
de setenrblo/!020. no valor de R$ f.766,00 (um mil, setecentos e sessenta e seis reais).

§ I"' Os enrpregados admitidos após 1'de setembro de 2019, que já tenham trabalhado em empresas do comér.crcr
varejistâ de peças, acessórios e revenda de veículos, receberão por um período de 60 (sessenta) dias a contar da
data da adr:rissão, a título de experiência, o valor de R$1.696,00 (um mil seiscentos e noventâ e seis reais).

§ 2" ' Os emptegados admitidos após 1" de setembro de 2020. que nào tenham trabalhado eur empresas do
comét'cio vare'jista de peças, acessórios e revenda de veículos, receberão por um período de 60 (sessenta) dias:r
<:ontal da data da admissão, a título de experiência, o salário de RS f .4?7,00 (um mil, quatrocentos e setenta e
setc fe:lis)

Reajustes/Corrcçôes Salariais

Parágrafo Único' Poderão ser compensadas as antecipâções salariais espontâneas ou não, ocorridas â pârtir dc
I" de setembro de 2019 âté 31 de agosto de 2020, com exceção das provenientes de: d término de aprendizagemi
b) implernento de idade; c) promoção por antiguidade ou merecimento: d) transferência de cargo. funçào.
estabelecimento ou localidadei e) equi.paração salarial determinada por sentença transitada em julgado (lnciso
XII da Instruçào Normativa n' 04 do TST).

CIÁUST]TÁ QUINTA . PROPORCIONALIDADE
Os salár'ios dos empregados admitidos a partir do mês de Setembro/19, serão reajustados propol'cionalmente pelo
indice ncumulado a partil do mês da admissão. conforme tabela abaixo:
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CúUSUIÁ QI.-IARTA . CoRREçÃo SALARIAL
Os salários dos integrantes da categoria profissional serào reajustados em 1" de setembro de 2020. com o
percentual correspondente de 2,91o/o ( dois virgula noventa e quatro por cento). incidir.rdo soble os salár'ios a
partir de l" de setembro/Z01.9.
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CúUSULA sExTA . DIFERENÇAS SAI,ARIAIS
As diferenças salariais resultantes dâ correçào salal.ial estabelecida nas clárrsulas CORREÇÀO SALARIAL.
PROPORCIONALIDADE e SAI,ARIO NORMATIVO - PISO SALARIAL, QLTEBRA DE CAIXA e FERIADOS
deverâo ser pagas na folha de pagamento do mês de outubro de 2020.

Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros
Outros Auxílios

CúUSULA SÉTIMA.QUEBRA DE CAIXA
Aos empregados que exerçam a funçào de caixa ou serviços assemelhados. haverá remuneraçào mensal de 20?i,
(vinte pol cento) calculada sobre o salário normâtivo estabelecido no caput da cláusula 'Piso Salarial" desta
convençào.

Contrato de Trabalho - AdmieBâo, Demissão, Modalidades
Aviso Prévio

CúUSULA OITAVA. DISPENSA Do Avlso PRÉVIO
Pica dispensado do cumprimento integral do aviso prévio, o empregado que obtiver novo emprego ântes do
tér'mino clo respectivo aviso, recebendo, em tal caso, o proporcional aos dias efetivamente trabalhados.

CúUSUIÁ NONA . AVISo PRÉVIo INDENIZADo
No pedido de demissão com indenizaçâo do aviso prévio, os dias correspondentes, integrar-se'ão para todos os
efeitos legais.

Outras normas referentes a admissâo, demissáo e modalidades de contratação

cúusur.A DÉCIMA - coNTRATo DE ExpERtBNCtA - srJSpENS^o

O contrato de experiência ficará suspenso em caso de afastamento do trabalhador por motivo de infortúnio do
trabalho. durante o respectivo período, completando-se o tempo nele previsto, após o término do beneficio
plevidenciário.

CúUSUIÁ DÉCIMA PRIMEIRA-CÓPIA Do coNTRATo DE EXPERIÊNCIA
As empresas fornecerão aos empregados em experiência, cópiâ dos respectivos contratos, desde que celebrados
em documentos escritos, adversos à carteira plofissional.

Parágrafo único: Após a alta previdenciária. o empregado deverá apresentarse parâ trabalhar ou justihcar por
esclito ao empregador, com base em provas documentâis, o motivo pârâ não o fazer, sob pena de configurar falta
gIave.

Relações de Trabalho - Condiçóes de Trabalho, Normas de Peesoa.l e Eetabüdades
Estabilidade Acidentadoe,/Portadores Doença Profrssional

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA . ESTABILIDADE Ao EMPRECADO ACIDENTADo E soB AUxÍLIo
DOENÇA
!-ica galantido o emprego e o salário ao acidentado pelo período de I (unr) ano. na forma do artigo ll8 da Lei
8.213/91, e ao empregado sob auxílio doença, pelo perÍodo de 90 (noventd dias, a partir do término da licença
previdenciária. ressalvada a dispensa por motivo disciplinar.

Outras normae referentes a condições para o exercício do trabalho

cúusulA DÉCIMA TERCETRA - GARANTTA sAr.ARrAL MrNÍrua eo coutssloMsrA
Aos empregados que percebem somente por comissão, fica assegurada remuneraçào mensal minima
colrespondente ao Salário Normativo estabelecido para a categor.ia, desde que suas comissôes nâo âtinjam tal
va lol

CúUSULA DECIMA QUARTA. CONFERÊNCIA DO CAIXA
.A conÍer'ência dos valores em caixâ será realizada nâ presença do operador responsável, no encerramento diárro
do expediente do operador. Quando este for impedido pela ernpresa de acompanhar a conferência, ficará isento

e
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CúUSUIÁ DÉCIMA QUINTA -ASSENTOS Aos CAIxAs
.\s empresas forneceráo a todos os empregados que exerçam a funçào de caixa, cadeiras com encosto para o
desenvolviurento de suas funções.

CúUSULA DÉCIMA SEXTA - CHEQUES SEM CoBERTURA
As empresas não descontârâo da remuneração de seus empregados, as importâncias correspondentes e despesas
oriundas de cheques sem fundos, cheques e cartões de crédito roubados, clonados e falsificados e cédulas
falsificadas, por estes recebidos quando na funçào de caixa ou serviços assemelhados, uma vez cumpridas as
nonnas da empresa, que deverão ser estabelecidas por escrito.

cúusurÁ DÉcrMA sÉTrMA cÁLCULo DE FÉRrAs, ls. sAúRro E Avrso pRÉvro Dos
COMISSIONISTAS
As cotnissôes que integram a média legal prevista para cálculo de férias, 13" salár'io e verbas rescisórias. serào
previâmente corrigidas monetariamente pelo tNPC nos últimos 12 (doze) meses que antecedem o pagamento e a
data da parcela objeto do cálculo.

§ lo: Os empregados que percebam a base de comissão e salário frxo (misto), será apurada para efeito desta
cláusula, somente a comissão indicada no caput.

§ f;: Para os empregados contratados a menos de 12 (dozà meses, a média das comissões será apurada com base
nas comissões recebidas em cada môs de vigência do contrato de trabalho e corrigidas com base no índice
INPC/IBGE acumulado do respectivo período

cúusutÁ DÉCIMA orrAVA - DEscoNTo ou EsroRNo DAs coMISsôES
Fica vedada às empresas descontarem ou estornarem da remuneração dos empregados, valores relativos a
mercadotias retomadas pela empresa por falta de pagamento do comprador.

cúusutÁ DÉCIMA NoNA - ANorAÇoEs DE coMlssôEs
Obtigaçào de as empresas registrarem na CTPS do empregado or.r no colrespondente instrumento contratuâ1. o
percentual ajustado para o pagamento de comissôes e o seu salário fixo. se houver.

cúusutÁ vtcÉsrua - pAcAMENTo DE coMlssôEs
As emptesas hcam obrigadas a efetuarem o pagamento das comissões a seus empregados sempre calculado sobre
o valor efetivamente pago pelo cliente.

CúUSUIÁ vIGÉsTue TRTIT,IETRA - HoRA EXTRA BEPoUso SEMANAL Do CoMIsSIoNIsTA
Para cálculo do repouso semanal temunerado e feriados dos comissionistas, serào consideradas as comissôes de
vendas do mês e as horas extras realizadas e pa!'a remunerâção das horas extras. tomarse'á por base o salário
Iixo. se houver, nrais as comissôes auferidas durante o mês. dividido pelo nÍrmero de horas contratuais mensais
acrescentando'se ao valor da hora o adicional estabelecido neste instrumento coletivo.

CúUSULA yIGÉSIMA SEGUNDA . REscIsÀo CoNTRATUAL Do COMISSIoMSTA
No caso de rescisào do contrato de trabalho de empregado comissionista, a empresa fica obrigada no âto da
homologaçào. a âpresentar a entidade sindical profissional, os comprovantes de pagâmentos efetuados ao
empregado nos últimos l2 (doze) meses.

CúUSUIÁ !'IGÉSIMA TERCEIRA. MoTIVo DA RESCISÃ0
)io caso dt despedida por justa causa, a enlpresa comunicará por esclito r-r empregado, o motivo da rescisào

cúusur-A vrcÉsrur,r queRre - sERvIÇo MTLITAR
Ser'á garantido o emprego ao trabalhadol alistado para a prestação de serviço militar obrigatório, a partil do
recebiúrento, pela empresa, da notificação de que será efetivamente incorporado, até 60 (sessenta) dias após a
sua desincorporação, ressalvada a dispensa pol motivo disci.plinar.

CúTJSULA !,rGÉsrMA eurNTA - AssENTo Nos LocAIS DE TRABALHo
As ernplesas colocarâo nos locais de trabalho. onde o atendimento ao público é feito de pé. assento para descanso
nas holas serD ll')ovl[tento.

CúUSUIÁ \,IGÉSIMÂ SEXTA.ALIMENTAÇÃO E L0CAL PARA REFEIÇÃo
A empresa que nâo dispuser de cantina ou refeitório. destinará local em condiçôes de higiene pala lanche dos
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enrprcgados. No caso de tlabalho extraordinário. a alimentação ser'á fornecida gratuitamente

cúusuI,A vrcÉstue sÉttue - coMpRovANTE DE PAGAMENTo
Será fornecido aos empregados o comprovante de pagamento mensal, obrigatoriâmente pela empresa, com sua
identificaçào e com discriminação das verbas pagas e descontadas, até o quinto dia útil do mês subsequente ao
salririo vencido.

cúusul,A vrcÉsrrr,t,q orreve - SUBSTITUIÇóES
O empregado que exercer substituiçào temporária, desde que não seja meramente eventuâ1, terá direito a igual
salário ao do substituído. excluídas âs vantagens pessoais, enquanto durar a substituiçào.

cúusuI-A VrGÉsrMA NoNA- CURsos E REUNIôES
F'ica estabelecido que os cursos e reuniões. quando do comparecÍmento obligatório, deverào ser lealizados
durante a jornada de trabalho. ou, se fora do horário normal, mediante pagâmento de horas extras.

CIÁUsUIÁ TRIGÉSIMA . UNIFoRMES
Serào fornecidos uniformes aos trabalhadores, gratuitâmente, quando a empresa exigir o seu uso.

CúUSUIÁ TRIGÉSIMA PRIMEIRA . MAQUIAGEM
Obligaçào de as empresas fornecerem material de maquiagen adequada a tez da empregada, quando exigirem
que âs mesmâs trabalhem maquiadas.

cúr.Jsr.JtÁ TRIGÉSIMA SEGUNDA - pBÉ AposENTADoRIA
Set âo garantidos o emprego e o salário ao trabalhador que contal mais de O5(cinco) anos contínuos de serviços
plestados âo mesmo empregador, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses antes de cornpletar o tempo de sen,içr.r
que lhe permita obter a aposentadoria previdenciária. Adquirido o benefício, cessa o direito a estabilidade.

Parágrafo único O empregado somente fará jus a estabilidade provisória prevista no caput desta cláusula se
comprovar documentalmente perante o empregador, até 15 (quinze) dias antes da sua estabilidade provisória.

CúT]SUI,A TRIGÉSIMA TERCEIRA . DEPÓSITo DE EXTRATO BANCÁRIo
Obrigaçào do recolhimento do FGTS com base no totâl da remuneração do empregado, devendo a enpresa
entregar ao mesmo os extratos quando fornecidos pelo banco.

CúUStjtÁ TITIGÉSIMA QUARTA .ANOTAÇÔES DA CAITTE]RA DE TRABALHO
A Itrnqào efetivamente exercida pelo empregado será anotacla na slra carteira de trabalho

CúUSULA TRIGÉSIMA QUINTA. VALE TRANSPoRTE
Fica estabelecida a obrigatoriedade de fornecimento de vale transporte â todos os empregados abrangidos pela
plesente Convenção, para deslocamento de suas residências para os locais de trabalho e vice'versa, na forma da
lei. inclusive pala deslocamento nos intelvalos para refeição.

Parágrafo único: As empresas que fornecern refeiçâo ou vale alimentaçào/refeiçào oLl possuem restaurante
pr'óprio. ficam desobrigadas do fornecimento do vâle transporte nos intervalos para refeiçào

CúUSULA TRIGÉSIMA SEXTA . VALE FARMÁCIA
Os trabalhadores terão direito a adiantamento salarial para aquisiçâo de medicamentos, mediante apresentação
de leceita rnédrca e discrirninativo do respectivo custo, inclrrsive pârâ atendimento de seus dependentes, exceto
âs empresas que mantém convônios com farmácia.

Jornada de Trabalho' Duração, Distribuição, Controle, l'altas
Compensação de Jornada

CIÁIISUIÁ TRIGÉSIMA SÉTIMA.BANCO DE HORAS

Durante a vigência do presente instrumento coletivo as empresas poderáo adotar o regime de prorrogaçào e

compensaçâo de jornada de trabalho de seus empregados, observadas as seguintes regras:

§ l"' As holas excedentes da jornada normal de tlabalho poderâo ser compensadas dentro do período máximo de
120 (cento e vinte) dias pela correspondente diminuiçâo em outro dia, na base de uma hora de trabalho por uma
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hola de lblga. não podendo as horas suplementares excederem a 2 (duas) horas diárias

§ 3'- O empregado será comunicado pelo empregador com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. a
data e o hor'ário da compensaçào.

§ 4'' As horas excedentes da jornada normal de trabalho não compensadas na forma dos §§ 1'e 2', serâo pagas
conr o adicional previsto nesta convençào.

Intervaloe para Deecanso

CúUSUI"A TRIGÉSIMA oITAVA . INTERVALo PARA I,ANCHE
Os intervalos de 15 (quinze) minutos pârâ lanche serão computados como tempo de serviço na jornada diát'ia do
empregado.

CIÁUSUIÁ TRIGÉSIMA NoNA . INTERVALo INITRAJoRNADA
Os intervalos intrajornada de no mínimo de 1 (uma) hora e no máximo de 2 (duas) horas para refeiçâo, quando
nào concedidos, darão direito ao empregado ao percebimento de hor.as extras, como se tal fosse.

Controle da Jornada

CIáUSULA QUADRAGÉSIMA . CoNTRoLE DE HoRÁRIo
E obrigatór'ia a utilizaçào do livro ponto, cartão mecanizado ou eletrônico, par'â o efetivo controle do horário de
tlabalho. a firn de que possibilite o real pagamento das horas trabalhadas, além da jornada r:ormal.

Ifaltas

CúI.JSULA QI.JADRAGÉSIMA PRIMEIRA. ABONO DE FALTA DO (,A) TRABALHADOR (A)
Ser'á abonada a falta ao trabalhador no caso de necessidade de acompanhamento em consulta méctica ou na
intelnaçào hospitalal de dependente até 18 (dezoito) anos de idade ou inr,álido. mediante compror açàt, por'
declalaçào urédica (Tendência Normativa n'' 23 do TRT l2" Reg., com base no art. 2" do Estatuto da Crrança e dr-r

Àdolescente).

CIÁUSUTÁ QUADRAGÉSIMA SEGUNDA .ABON0 DE FALTAS Ao ESTUDANTE E VESTIBUI-ANDo
.As erlpresas assegurârão direito ao abono de faltas ao empregado estudante e vestibulando, nos horários de
exantes legulares ou vestibulares, coincidentes com os de trabalho, desde que realizados em estabelecimenlos de
ensino ofictal ou autorizado legalmente, pré-avisando o empregador com o mínimo de 72 (setenta e duas) horas e

mecl ia nte comprovaçào oportuna.

CIíUSUIÁ QUADRAGÉSIMA TERCEIRA. ATESTADo MÉDICo oU oDoNToLÓGICo
O,\testado trIédico ou Odontológico deverá ser apresentado pelo empregado no plazo de -18 (quarenta e oito)
horas. a contar da data de emissão do referido docr.rmento, sob pena de não serem abonadas as faltas lespectivâs.

Outras disposições sobre jornada

CIÁUSI.J IÁ QUADRAGÉSIMA QUARTA . JoRNADA N0TURNA
O tlabtrlho prestado em horário noturno compreendido entre às 22:00 (vinte e duas) horas e às 0õ:00 (cinco)

horas, será remunerado conl o adicional de 50% (cinquenta por centr-,).

CúUSUIÁ QUADRAGÉSIMA QUI\TTA - JORNADA EXTRAORDINÁRIA DE TRABALHO
As holas excedentes da duração diária de trabalho. serào remuneradas com o adicional de I00% (cem pol cento)

CúTJSI.JLA QUADRAGÉSIMA SEXTA - JORNADA DE TRABALHO PARA VIGIAS
Com base no artigo 7', inciso XIII, capítulo 2 dâ Constituição Federal, fica facultado às empresas e respectivus
empregados que exercerem exclusivarnente a função de vigia, estabelecerem acordo de pronogaçào e

compensâçào do horário de trabalho, possibilitando estabelecel a jornada de 12 (doze) horas de trabalho com ll6
(trinta e seis) horas de descanso.

§ 2'' As horas excedentes da jornada normal de trabalho nào compensadas no prâzo de 120 (cento e vinte) dias
previsto no par'ágrafo anterior, poderão ser compensadas nos 30 (trinta) dias subsequentes, na base de uma hora
de trabalho por uma hora e meia de folga.
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CúUSUIÁ QUADRAGÉSIMA SÉTIMA . TRABALHo EM FERIADoS
O trabalho em feriados será autorizado somente mediante adesào ao termo aditivo a pl.esente Convenção
Coletiva de Trabalho.

CúUSULA QUADRAGÉSIMA oITAVA - Dos DESCANSoS SEMANAIS REMUNERAD0S
O descanso semanal remunerado previsto em lei (art. 67 da CLT), devido ao empregado, não poder.á sel
concedido após 07 (sete) dias de trabalhos consecutivos.

Férias e Licenças
Outras disposições sobre férias e licenças

CúUSULA QUADRAGÉSIMA NONA . C0MUNICAÇÃo DE FÉRIAS
A concessão das férias será participada ao empregâdo por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias
cabendo a este assinar a respectiva comunicação.

CIÁUSULA QUINQUAGÉSIMA.INÍCIo Do PERÍoDo Do GoZo DE FÉRIAS
O rnício das férias coletivas ou individuais nào poderào coincidir com sábado, domingo ou feriado, or"r dia de
compensaçâo de repouso semanal.

CúI.JSUIÁ QUINQUAcÉSIMA PRIMEIRA . FÉRIAS PRoPoRCIoNAIS
0 empregado que rescindir espontaneamente o seu contrato de trabalho antes de completar 1 (um) ano de
seI'\'Iço ter'á drreito ao lecebimento de férias proporcionais, a razáo de 1/12 (um doze avos) da respectiva
Ienlunelaçào mensal, por mês completo de trabalho ou fração igual ou superior a 1,1 (quatorze) dias.

Reiações Sindicais
Liberação de Empregados para Atividades Sindicais

CIÁT]ST]IÁ QUINQUAGESIMA SEGUNDA - LIBERAÇÃO DE DIRIGENTES SINDICAIS
Os drretoles da entidade sindical profissional, serào liberados para comparecimento em assembleias, congressos
e leuniôes sindicais durante 12 (doze) dias ao ano, sem pl'ejuízo de suas remunelaçôes.

Contribuições Sindicais

cúusur.A euINeuAGÉsrMA TERCETRA coN'tlull(JrÇÃo NEGocTAL IATRoNAL
Nos termos do Art.8". irciso IV, da Constituição Federal e ârtigo 513 letra "e" cia CLT, t, aprovação da
Assernbleia (ieral do dia 28 de agosto de 2020, TODOS os integrantes da categoria econômica abrangidos
pela plesente Convenção Coletiva, independentemente do regime tributário, porte da empresa ou número
de emplegados, recolherão ao SINDICATO PATRONAL a contribuiçào denominada CONTRIBUI('À( )
NEGOCIAL PATRONAI, equivalente a 4% (quatro por cento) da folha de pagamento dos meses de
NOVENIBRO DE 2020 e JULHO DE 2021, respectivamente, observado o valor máximo de RS 10.000,0 (dez

mil reais) para cada parcela.

§ 1'. A cr-rntribuição será recoihida na rede bancária autorizada, conforme instruçôes contidas na GUIA DE
RECOLFIIN{ENTO DA CONTRIBUIÇÀO NEGOCIAL PATRONAL - GRCNP, fornecida pelo Sindicato do
Comér'cio Sào José - SINCOVAR, até o dia 10 (dez) dos meses de DEZEMBRO DE 2020 e AGOSTO DE
2021, respeclivamente, observado o valor mínimo de contribuiçâo de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta
reais).

§ 2'. A falta ou âtrâso no pâgâmento sujeitar'á a empresa a penalidade plevista nesta convençào. conforme
cláusula que trata das penalidades, sendo o valor corrigido monetariamente pelo índice INPC-IBGE, rnais
julos moratórios de 1% (um por cento) ao rnês. até o efetivo pagamento.

§3' As Clcltidões de Regularidade Sindical somente serão fornecidas pelo Sindicato do Comércio Varejista
de Sào José mediante apl'esentaçào, pela empresa, das Guias de Recolhi.mento do FGTS e de Inforrnações à

Plevidência Social (GFIP) dos estabelecimentos das empresâs abrangidos pelo presente instlumento
coletivo, relativas aos meses de NO\TEMBRO e JULHO, bem como da comprovação de quitaçào das
contlibuições devidas à referida entidade sindical.

CúUSULA QUINQUAGÉSIMA QUARTA _ CONTRIBUIÇÃo PAITA o SINDICATo PROFISSIONAL



Mediante encaminhamento do sindicato protissional da autorizaçào prévia e expressa dos empregados, as
etllpresâs Íar'ào o desconto da contribuiçào ern folha de pagamento dos mesmos, nos terrnos e condições
informadas pelo sindicato profissional e farão o recolhimento dos valoles em guiâ â ser fornecida pelo r.eferido
sindicato.

Parágrafo Único; Acordam as partee que, caao seja solucionada junto ao Ministério Público do Trabalho a
restriçâo estabelecida em sentença em decorência das ações civis públicas movidas por este em face do sindicato
profissional, em firmar termo aditivo a presente convenção com inclusào de cláusula de contribuição negocia.l dos
empregâdos ern favor do sindicato profissional, desde que observadas as condições legais para à instituiçào dâ
mesma.

Outras disposições sobre representâção e organizaçâo

cúusrrrÁ eurNeuAcÉsIMA eulNTA-coMrssÃo TNTERSTNDICAL DE coNCILIAÇÃo pRÉvrA
0 Sindicato da categoria econômica e as entidades plofissionais signatárias, comprometem-se em firmar a
Comissáo lntersindical de Conciliação Prévia. nos ternos da Lei 9.958, de l2l01/2000.

CúUSULA QUINQUAGÉSIMA SEXTA . NEGOCIAÇÀO CoLETIVA DE TRABALHo. PARTICIPAÇÃo Do
SINDICATO PATRONAL.
É obrigatór'ia a participaçào do sindicato da categoria econômica em todas as negociâÇôes coletivas de trabalho.
rnclusive em acordos coletivos de trabalho. que tlatenl de BANCO DE HORAS e TRAB.{LHO E\,Í FERIADOS.

Disposiçôes Gerais
Descumprimento do Instrumento Coletivo

CúIJSULA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA . PENALIDADES
Multa de 20% (vinte por cento) do salário normativo dâ categoria profissional, por empregado e por infração. pelcr

não cumprimento de quaisquer das cláusulas destâ Convenção Coletiva de Trabalho, revertendo â mesma em
favor do empregado prejudicado.

Sào Josrr iS(') 01 de outubro de 2020

RoSELI G CINDO
I'CSl dente

SINL]ICATO DOS EMPREGAI)OS NO CO\{ERCIO DE SAO J0SI.] E REGIAO

ROBERTO RE
sidente

S]NDICATO DO COMERCIO V EJISTA DE SAO JOSE . SINCOVAR ' SJ

S



TERMO ADITM A CON\.ENÇAO COLETM DE TRABALHO 202Ot2O2r

SINDIOATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE SÃO JOSÉ E REGIÃO, CNPJ n.03,392,2291000I.
07. neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). ROSELI GOMERCINDO;

I.:

tcftllo ird itivo

SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE SAO JOSE'SINCOVAR - SJ. CNPJ n. 08.623..109/0001'?íi
r(,ste âto replesentado(a) por seu Presidente, Sr(a). ROBERTO ALELÀNDRE CARN,IES

celebram o presente TERMO ADITIVO DE CONVENÇÃO COLETM DE TRABALHO, estipulando as
condiçôes de trabalho previstas nas cláusulas seguintes:

CúUSUI,A PRIMEIRA. VIGÊNCIA E DATA.BASE

As partes fixam a vigência do presente Termo Aditivo de Convençào Coletiva de Trabalho no período de 01
de seteurbro de 2020 a 3l de agosto de 2021 e a datâ'bâse da categoria em 01'' de setembro.

CIÁUSUI-A SEGUNDA . ABRANGÊNCIA

O presente Termo Aditivo de Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) dos empregados no
comé.rcio vareji,sta de peças, acessórios e revenda de veículos, com abrangênciâ territorial em SÀO
JOSE/SC.

CI,ÁUSULA TERCI'IITA _ DA ADESÃO AO PRES!]NTE TEITMO ADITIVO

A empresa associada e representada pelo sindicato da categoriâ econômica que aderir ao presente 1'ermo
Aditivo a Convenção Coletiva de Trabalho, e seus respectivos empregados, poderâo usufruir da cláusula DO
TRABALIIO EM FERIADOS previstâ neste instrumento, mediante autorização expressa e conjunta
expedrdn pelas entidades sindicais representantes das respectir.as categorias econômica e profissional.

a) Certidào de quitação das Contribuiçôes Negociais Patronais devidas pelo estabelecimento da
empresa âo Sindicato da categoriâ econômicâ;

b) Comprovante de recolhimento da taxa de custeio do processo negocial devida ao Sindicato da
categoria proÍissional pelos empregados que trabâlharem nos feriados permitidos pol este termo
aditivo, no valor de RS 10.00 (ded reais, por empregado e por cada feriado, obselvado o disposto no
incrso \XVI do art. 611'B da CLT.

§ 2'. Llma vez cumpridos os requisitos previstos no parágrafo primeiro e segundo, a autorizaçào de que trata
o capu, desta cláusula será expedida em documento próprio, fumado em conjunto pelos sindicatos das
categorias p rofissional e econômica.

§ 3u. As empresas replesentadas pelo sindicato dâ categoria econômica que aderirem ao presente 'l'ermo
Aditivo a Convençào Coletiva de Trabalho deverào efetuar o pagamento das Contribuiçôes Negociais
Pâtronâis que vencerem na vigência do plesente instrunlento coletivo de trabalho, sob pena de cancelamentc-r
dir âutor.izaçào para o tlabalho em feriados. sem prejuízo da penaüdade prevista neste termo aditivo.

§ 4o. Âs empresas representadas pelo sindicato dâ câtegoria econômica que aderirem ao presente Termo
Aditivo a Convenção Coletiva de Trabalho deverão efetuar o pagamento da taxa de custeio do processo

negocial. devida ao Sindicato da categoria profissional nos termos da alinea "b" do § t" desta cláusula, até
dr-ris dias ântes de cada feriado, adrnitida a complementação até cinco dias após o feriado trabalhado. sob

pena de cancelamento da autorização para o trabalho em Íeriados. sem prejuízo da penalidade p

(]I.ÁI]STJIÁ QUARTA _ DO TRABALHO EM FERIAI)OS

revrsta nestc,

§ 1". A adesão deverá ser formalizada por escrito pelo estabelecimento da empresa representada pekr
Sindicato da categoria econômica ao Sindicato da categoria proÍissional, acompanhada dos seguintes
documentos:

s



As et'nptesas que aderirem ao presente Termo Aditivo a Convenção Coletiva de Trabalho e estiverem
autot'izadas na forma da cláusula terceira, poderão usufruir do trabalho de seus empregados nos feriados,
com exceção dos feriados dos dias 25.12-2020 (NataD, 01.01.2021 (Confraternizaçào LlniversaD e no dia
01.0õ.2021 (Dia do Trabalho), uma vez cumpridas as regras a seguir:

§ 1". As horas trabalhadas nos feriados permitidos no caput desta cláusula serão remuneradas com o
adicional de 100% (cem por cento) sobre o valor da hora normal.

§ 2'. Os empregados que trabalharem nos feriados permitidos no caput desta cláusula receberào no dia
trabalhado o valor de R$ 34,00 (trinta e quatro reais) pârâ alimentaçào.

§ 3'. As horas trabalhadas de que trata o § I'desta cláusula serâo pagas nâ folha de pagamento do mês em
curso, sob a rubrica horas trabalhadas no feriado.

CIÁUSUIÁ QUINTA _ DA VEDAÇÃO A UTILIZAÇÃO DAS CúUSULAS Do PRESENTE
INSTItI.]MENTO COLETIVO DE TRAI]ALHO

Frca vedada a utilizâçào da cláusula do trabalho em feriados nas empresas que nào possuilem ou lrvclem
cancelada â âutorizâção expressa e conjunta expedida pelas entidades sindicais l'epresentantes das
respectivas categorias econômica e profissional, de que trata este instrumento coletivo de trabalho.

CúUSUtÁ SEXTA - PENALIDADES

Incidirá multa de 30% (trinta por cento) do PISO SAI"ARIAL estabelecido na Convençào Coletiva de
Trabalho, por empregado e por infração, pelo não cumprimento de qualquer das cláusulas deste Termo
Aditivo a Convenção Coletiva de Trabalho, revertendo-se 50% (cinquenta por cento) em favor do empregado
prejr.rdicado. 25% (r,inte e cinco por cento) em favor do sindicato proÍissional e 25% (vinte e cinco por cento)
em frrr t,r' rlo srndicato da categoria econôrnica.

São José, SC, 01 de outublo de 2020.

ROS RCINDO
PRESIDIiN'IE

sl\lr)t('A1'o Dos t \,1PRlrc,\Dos -\o ('ollE ('IO DE SÁO JOSE E RE(iIAO

ROBIiR AI,F]XA RMI'S
SI DEN

SINDICATO DO COMERCIO AREJT STA E SAO JOSE . SINCO\IAR . SJ


