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SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE SÃO JOSÉ E REGIÃO. CNPJ N.

03. i]92.229/0001'07. neste ato representâdo pol suâ Presidente, Sra. ROSELI GOMERCINDO; e

SINI)ICATO DO COMERCIO VAREJIS'IA DE SAO JOSE SINCOVAR SJ, C'NPJ N.

08.0211..109/0001'76, neste ato replesentado pol seu Presidente. Sr'. ROBIIRTO ALEXANDRI
C',\RNIES. celeblam a presente CONVENÇÀO COI-IrTIVA DE TRABALHO. estipulandc) lo
cc,ndiçoes de tl'abalho previstas nas cláusulas seguintes:

CIÁUSUh PRIMEIRA . \,.IGÊNCIA E DATA-BASE

As partes hxam a vigência dâ presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 0l de
setenrblo de 2020 a 31 de agosto de 2021 e a data'base da categoria em 0l de setemblo.

CúUSUI,A SEGUNDA . ABRANGÊNCIA
A plt'sente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) empregados no comércio
varejista, inclusive do ramo de material ótico com ablangência telritorial em São José/SC.

Salários, Ileajustes e Pagamento
Piso Salarial

CIÁUSUIÁ TERCEIRA - PISO SAIÁRIAL
Fica estabelecido o Piso Salarial para os integrantes da categoria proÍissional. no vâlor de R$
1.5?4,00 rrrm mil quinhentos e setenta e quatlo leais).

§ 1". Os empregados admitidos a partir do mês de setembro/z02O, que aindâ nào tenham
tlabalhado no comércio varejista, receberão pelo período de 90 (noventa) dias, o Piso Salarial de R$
f.374,00 (um mil trezentos e setenta e quatro reais).

§ 2". Os empregados nas funções de offrce'boy e empacotadores receberão o Piso Saiarial de RS

1.374,00 (um mil trezentos e setenta e quatro reais).

§ 3". A partir de l" de janeiro de 2021, os Pisos Salariais dos empregados indicados nos parágraÍbs
l" c. 2' desta clátrsula será de R$ f .421,00 (um mil quatrocentos e vinte e um um reais).

§ 4'. Os empregados nas funções de faxina receberâo o Piso Salarial de R$ 1.421,00 (um mil
quâtrocentos e vinte e um um reais).

§ 5u. Pala os Pisos Salariais plevistos nesta cláusula aplica'se o divisor 220 (duzentos e vinte) para
cálculo do salário'hola.

CIÁUSUIA QUARTA . CORREÇÃO SAIÁRTAL

Os salárit-rs fixos e a parte frxa dos saiários mistos dos integrantes da categoria profissional serào
reajustados com a aplicação do percentual de 2,94o/o (dos virgula noventa e quatro por cento).

Parágrafo único: O reajuste incidirá sobre os salários de 1" de setembro de 2019, aplicando'se,
quando couber', a proporcionalidade, podendo ser compensados os adiantamentos espontaneamente
pagos pelo empregador no periodo.

CúUSUTÁ QUINTA _ PROPORCIONALIDADE
Os salár'ios dos ernplegados admitidos a partir do mês de setembro de 2019 serào reajustados na
ploporçãu do tempo de serviço na empresa, com a aplicaçào do percentual acumulado do perí
trabalhado, conforme tabela a seguir:

Itcajustcs/Correções Salariais
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CúUSUIÁ sExTA . DIFERENÇAS SAI,ARIAIS
.\s diferenças salariais, r'esultantes da correçào salarial estabelecida nâs cláusulas CORRE('ÀO
SÀI,.\RIAL, PROPORCIONALIDADE, PISO SALARIAL, QUEBRA DE CAILA, HORA EXTRA E

FERIADOS, deverão ser pagas até a Íblha de pagamento do nrês de outubro de 2020.

Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros
Outros Adicionais

Contrato de Trabalho - Admissão, Demissão, Modalidades
Aviso Prér,io

CúUSUTÁ oITAVA-DISPENSA Do AvISo PRÉvIo
0 direito ao aviso prévio é irrenunciável pelo empregado. O pedido de dispensa do cumprimento
nào exirne o empregador de pagar o respectivo valor, salvo comprovação de haver o tlabalhadol
obtirlo novo emprego.

CúUSULA NoNA . AVISo PRÉvIo INDENIZADo
No pedido de demissào com indenizaçào do aviso prévio, os dias correspondentes integrarse'ào
para todos os efeitos legais.

Outras normas referentes a admissão, demissão e modalidades de contratação

CIáUSUIÁ DÉCIMA . CoNTRATo DE EXPERIÊNCIA . SUSPENSÃo
O «)ntrato de experiência ficará suspenso, durante a concessão do beneÍÍcio previdenciário,
conrpk,tando'se o tempo nele previsto, após término do leferido beneficio.

Parágrafo único: Após a alta plevidenciária, o empregado deverá apresentar-se para trabalhar ou
justificar pol escrito ao empregador, com base em provas documentais, o motivo para nào o fazer,
sob pena de configular falta grave.

CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA . COPIA DO CONTRATO DE ExPERIÊNCIA
As empresas I'ornecerão aos empregados em experiência, cópia dos respL'ctivos contlalos, destle que
«,lcblados em documentos escritos, advt,rsos à carteila plofissional.

Relações de Trabalho - Condições de Trabalho, Normas de Pessoal e Eetabilidades
Estabilidade Acidentados/Portadores Doença Profissional

CIÁUSUIÁ DÉCIMA SEGUNDA . ESTABILIDADE AO EMPREGADO ACIDENTADO
Fica garantido o emplego e o salário ao acidentado na forma da Lei, pelo período de 01 (um) ano.
coníirrme altigo 118 da Lei 8.213/91.

Estabilidade Portadores Doença Náo Profissional

CIÁUSUI,A DÉCIMA TERCDIRA .ESTABILIDADE Ao EMPREGADo SoB AUxÍLIo DoDNÇA
Fica garantido o emprego e o salário ao empregado sob auxíiio'doença, pelo período de 1õ
(qr.rarenla e cinco) dias, â partir clo térrnino do beneficio concedido pelo sisten)a prc,videnciril
ressal"'ada a dispensa por motivo disciplinar

f- MÉs

CúUSUI,A SÉTIMA.QUEBRA DE CAIXA
Aos empregados que exerçam a função de caixa, cobradores ou substitutos expressâmentê
designados pela empr.esa, haverá remuneração mensal de 20% (vinte por cento), calculada sobre o
piso salarial estabelecido no caput da cláusula que trata do piso salarial para a caregolia
proÍissional.
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Outras normag referentes a condiçõês para o exercício do trabalho

CúUSULA DÉCIMA QUARTA . GARANTIA SAIÁRIAL MINIMA Ao CoMIssIoNISTA
Aos empregados que percebem somente por comissào, fica assegurada remuneraçâo mensal
mínima correspondente ao Piso Salarial estabelecido para a categoria, desde que stras comissôes
nào atinjam tal valor.

CúUSUIÁ DÉCIMA QUINTA. CoNFERÊNCIA Do CAIxA
,\ confi,r'ência dos valoles em caixa será realizada nâ presença do gerente ou responsável da área e
do caixa ou cobrador, no encerrâmento do expediente diário do empregado que exerce a respectiva
fu nçào.

Parágrafo único ' Quando este for impedido pela empresa de acompanhar a conferência, ficará
isento das responsabilidades por erros verificados.

CúUSUI,A DÉCTMA sExTA .ASSENT0 Aos CAIXAS
As empresas fornecerão a todos os empregados que exerçâm a função de caixa. cadeiras com
encosto, para o desenvolúmento de suas funções.

CúUsUm DÉCTMA sÉflMA.CHEQUES sEM CoBERTURA
As enrpresas não descontarão da remuneraçâo de seus empregados, as importâncias
correspondentes a despesas oriundas de cheques sem fundos, cheques e cartões de crédito
roubados, clonados e falsificados e cédulas falsificadas, por estes recebidos quando na frrnçâo de
caixa. cobradorcs or.r substittrtos expressamente designados pela empresa, uma vez cumpridas as
normas da empresa, que deverão ser estabelecidas por escrit<.r.

cúusuI,A DÉcrMA orrAVA- cÁLCULo DE FÉRrAS, lB'sAúRIo E Avrso pRÉvro Dos
COMISSIONISTAS
-\s conrissões auferidas pala base de cálculo das férias, l3'' salário e aviso prér'io dos
comissionistas, serào previamente corrigidas pelo INPC (IBGE) acumulado dos írltimos 12 (doze)

nleses.

§ l': Os empregados que percebam a base de comissão e salário fixo (misto), será apurada para
efeito desta cláusula, somente a comissào indicad,a no caput.

§ 2': Para os ernpregados contratados a menos de l2 (doze) meses, a média das comissôes será
apuracla com base nas comissões recebidas em cada mês de vigência do contrato de trabalho e

colrigidas com base no índice INPC/IBGE acumulado do respectivo per'íodo.

cúusurÁ DÉcrMA NoNA-ATESTADo MÉDrco ou oDoI\rroLóGICo
O -{testado Médico ou Odontológico deverá ser apresentado pelo empregado no prazo de {8
(qualr:nta e oito) horas, a contar da data da emissâo do referido documento, sob pena de nào serem
abonadas as faltas respectivas.

CúUSUI-A, VI(}ÉSIMA .ANoTAÇÔES DE COMISSÔES
Obriganrse âs empresas a registrar na CTPS do empregado ou no correspondente instrumento
contr'âtuâI, o percentual ajustado para o pagamento de comissões e seu salário fixo. se houver.

CúUSUI,A VIGÉSIMA PRIMEIRA . PAGAMENTO DE COMISSÔES SOBRE VENDAS A
PRAZO
As emplesas efetuarào o pagamento das comissões a seus empregados, sempre calculadas sobre o
valol eÍêtivamente pago pelo cliente, desde que o financiamento seja efetuado pela empresa orr
[iuanciadora com participação da empresa.

CúUSUI.A VIGÉSIMA SEGUNDA' REPOUSo SEMANAL Do COMISSIONISTA
Pala crilculo do repouso semanal remunerado, serão consideladas as comissões de vendas do mês
para cálculo do pagamento das horas extras. essas comissões integram o salário base. 

Is q,
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crÁusurÁ vrcÉslvre rrRcprnA .Morrvo DA RESCISÃo
No caso de despedida por justa causa. a empresâ comunicará por escrito ao empregado, o motivo
da lescisão.

CúUSULA VIGÉSTMA QUARTA . SER\.IÇo MILITAR
Serlt galantido o emprego ao trabalhadol alistado para a prestaçáo de serviço militar obrigatór'io, a
partil do recebimento, pela empresa, da notificaçâo que será efetivamente incorporado, até 60
(sessenta) dias após a sua desincorporação, ressalvada a dispensa por motivo disciplinar.

cúusul,A vrcÉsrua quNa-ABoNo DE FALTA DoG) TRABALHADORG)
Selri abonada a Íalta do (a) trabalhador (a). até 12 (doze) r,ezes no período de vigência desta
convençào, no caso de necessidade de consulta módica, a filho de até l6 (dezesseis) anos de idade
ou irrr'Írlido. nrediante comprovaçào pol declaraçàr-r médica, a se,r aplesentada até {tl (quarenta e

oit o) hr-rlas.

CIÁUSUIÁ VIGÉSIMA SEXTA.ASSENTO NOS LOCAIS DE TRABALHO
As empresas colocarão nos locais de trabalho, onde o atendimento ao público é feito de pé, assento
para descanso nas horas sem movimento.

CúUSULA vlcÉsrue sÉTTe.ALIMENTAÇÃ0 E LOCAL PARA REFEIÇÃ0
As empresas que não dispuserem de cantina ou refeitório destinarão local em condições de higiene
para lanche dos ernpregados. No caso do trabalho extraordinário, a alimentação será Íbrnecida
gl'atuitâmente após a primeira hora extra.

CúUSUI,A VIGÉsTm olteva. COMPRoVANTE DE PAGAMENTO
Ser:i fornecirlo aos empregados o comprovante de pagamento mensal, obrigatoriamente pela
enll)r(,sa. coIlr suâ identificação e com discriminaçiio das verbas pagas e descontadas.

CúUSUIÁ \,,IGÉsInaa TqoNe . SUBSTITUIÇÔES
O emplegado que exercer substituição temporária, desde que nào seja meramente eventual, terá o
dileito a igual salário ao do substituído. excluídas as vântâgens pessoais, enquanto durar a
substituiçào.

CIíUSUIÁ TRIGÉSIMA .REUNIÕES DE TRABAIHO oU TREINAMENTO
Frca estabelecido que as reuniões de trabalho ou treinamento, quando de comparecimento
obrigatório, deverão ser realizadas durante a jornada de tlabalho, ou, fora do horário nornral,
mediante o pagamento de horas extlas, exceto os gerentes nomeados na forma da lei.

CIÁUSUL,A TITIGÉSIMA PRIMEIRA . UNIFORMES
Serão fornecidos uniformes aos trabalhadores gratuitamente, quando a empresa exigir o seu usr-r.

CúUSUI,A TRIGÉSIMA SEGUNDA . MAQUIAGEM
Obligação de as empresas fornecerem material de maqr.riagem, adequada a tez da empregada,
quando exigirem que as mesmâs trabalhem maquiadas.

CIÁUSUIÁ TRIGESIMA TERCEIRA' PRÉ.APOSIINTADORIA
St'r'iio garantidos o emprego e o salár'io ao trabalhador (lue contal mais de 0ó (cinco) anos
continuos de selviços prestados ao mesmo empregador, durante os 12 (doze) meses anteriol'ês a
aquisiçâo do direito a aposentadoria previdenciár'ia, por tempo de contribuiçào, salvo por motivo
d iscip liuar'.

Parágrafo único - O empregado somente fará jus a estabilidade provisória prevista no caput desta
cláusula se comprovar documentalmente perante o emplegador, até l5 (quinze) dias antes da sua
estabilidade provisória.

clÁusurÁ 1'RrGÉsrMA eUARTA - DrspENsA Do MÉDICo cooRDENADon q q,
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l)e acoldo com a Portaria n" 2-1 e Portar.ia n" 8 do MTB/SST. que modificou a NRT, ficam
dispensadas de indicar médico coordenador as empresas enquadradas na categoria com grau de
lisco I e 2 que tenham até 50 empregados.

CIÁUSUIÁ TRIGÉSIMA QUINTA ExAMEs MÉDIC0S OCUPACIoNAIS: PRAzo DE
VALIDADE
Ficam dispensadas de realizar o exame médico ocupacional quando da rescisão contratual, desde
tlre o (rltimo exame feito pelo empregado nào tenha se realizado há mais de 2?0 dias, para as
('nrpl'esas com grau de risco I e 2.

CúUSUIÁ TRIGÉSIMA SEXTA . ANOTAÇÔES DA CARTEIRA DE TRABALHo
A funçào efetivamente exercida pelo empregado ser'á anotada na sua carteir'â de trabalht-r.

CúUSULA TRIGÉsIMA sÉTIMA .VALE TRANSPoRTE
Fica estabelecida a obrigatoriedade de fornecimento do vale'transporte a todos os empregados
abrangidos pela presente Convenção, na forma da Lei n" 7.418 de 16ll2l8;t. com a r.egulamentaçào
do l)ccreto n" 9521i 18i, inclusive pala deslocamento dos empregados que âlmoçam em suas
residências.

Parágrafo único: As empresas que fornecerem refeiçào ou vale alimentaçâo/refeiçào ou qrre
possuírem restaurante próprio, ficam desobrigadas do fornecimento do vale'transporte nos
intervalos para refeição.

Jornada de Trabalho
Duração, Distribuição, Controle, Faltas, Compensação de Jornada

CúUSULA TRIGÉSIMA oITAvA _ BANco DE HoRAs
Durante a vigência do presente instrumento coletivo as emplesas poderão adotar o regime de
plorrogação e compensação de jornada de trabalho de seus empregados, observadas as seguintes
Iegr'âs:

§ 1" ' As horas excedentes da jornada normal de tlabalho poderào ser compc.nsadas dentro do
período máximo de 120 (cento e vinte) dias pela con'espondente diminuiçào eln outro dia, na base
de trrna hola de trabalho por uma hora de folga, nào podendo as horas suplementares excederem a
2 (dr,ras) horas diárias.

§ 2'' As horas excedentes da jornada normal de trabalho não compensadas no prazo de 120 (cento

e vinte) dias previsto no parágrafo anterior, poderão ser compensadas nos 30 (trinta) dias
subsequentes, na base de uma hora de trabalho por uma hora e meia de folga.

§ 3''O empregado será comunicado pelo empregador com antecedência mínima de 24 (vinte e
quatlo) horas, a dâta e o horário da compensação.

§ 4" ' As horas excedentes da jornada normal de trabalho não compensadas na forma dos §§ l" e 2".
ser'ào pagas com o adicional previsto nesta convenção.

Intervalos para Descanso

CIÁUSUT,A TRIGÉSIMA NONA . INTERVALO INTRAJORNADA
Os inten'alos intrajornada de no mínimo I (uma) hora e no máximo de 2 (drras) holas parir
leÍeiçào, quando nào concedidos, darão direito ao empregado, ao percebimento de horas extras
como se tal fosse.

CúUSUI.A QUADRAGÉSIMA. INTERVALo PARA I,ANCHE
Os intervalos de 15 (quinze) minutos concedidos para lanche seráo computados como tempo d
serviço na jornada diária do empregado

§
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Controle da Jornada

CIíUSUTÁ QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA-CoNTRoLE Do HoRÁRIo DE TRABALHo
As empresas utilizarão mecanismos de registro de ponto, cômo livro, cartào ou folha'ponto. cartào
mecanizado ou eletrônico. para o efetivo controle do horário de trabalho.

Faltas

CúUSUIÁ QUADRAGÉSIMA SEGUNDA ABoNo DE FALTA Ao EMPREGADO
ESTU DAI\ME E VESTIBUIÁNDO
-{s t ntplesas assegurarão o direito ao abono de faltas ao empregâdo estudante e ao vestibulando,
nos horários de exames regulales ou vestibulares, coincidentes com os de trabalho, desdc que
realizados em estabelecimento de ensino oficial ou autorizado legalmente, pré'âvisando o

empregador com o mínimo de 72 (setenta e duas) horas, mediante comprovação oportuna.

Outras disposiçóes sobre jornada

CúUSUTÁ QUADRAGÉSIMA TERCEIRA . JoRNADA NoTURNA
O tlabalho prestado em horário noturno, compleendido entlr. as 22:00 horas s is Qir:00 holas. ser'á
lcutunt'r'aclo com adicional de 35% (trinta e cinco por cento).

CúUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA . JORNADA EXTRAoRDINÁRIA DE TRABALHo
.As horas excedentes da jornada diária de trabalho, âté o limite de 2 (duas) holas serào
remuneradas com o adicional de 50% (cinquenta por cento) e as que ultrapassarem este limite
serào remuneradas com o adicional de 100% (cem por cento).

CúUSUI,A QUADRAGÉSIMA QUINTA - JORNADA DE TRABALHO PARA VIGL{S OU
FISCAI, DE I,O.IA
Com base no ârtigo 7'', inciso XIII, capítulo 2 dâ Constituiçào Federal, fica facultado às empresas e

respectivos empregados que exercerem exclusivamente as funções de vigia ou fiscal de loja,
estabelecerem acordo de prorrogaçào e compensação do horário de trabalho, possibilitando
estabelecer a jolnada de 12 (doze) holas de trabalho com 36 (trinta e seis) horas de descanso.

C ú U s U I,A QUADRAGÉSIMA SEXTA. J ORNADAS ESPECIAIS DE TRABALHO
O contl'ato individual de tlabalho poderá estabelecer outros lirnites pala duraçiir-r do trabalho.
desrlc qrre nào exceda o limite de 44 (tluarenta e quntlo) hola" semanait.

CúUSUIÁ QUADRAGÉSIMA SÉTIMA . TRABALH0 NoS sÁBADos QUE ANTECEDEM As
DA'I'AS FESTIVAS
Nos sábados imediatamente anteriores às datas festivas (Dia das Crianças - lzll0l202o, Páscoa -
0410412027, Dia das Mâes - 09/05/2021, Dia dos Namorados - 1210612021 e Dias dos Pais
08/08/2021) e ao menos um sábado por mês, a jornada normal de trabalho dos empregados poderá
,.,sterrtler''se até as l8:00 horas.

§ l'.{s horas extlas lealizadas nas datas estabelecidas no capu, desta cláusula serão remuneradas
com o adicional estabelecido na cláusula desta Convençâo que trata da jornada extraordinár'ia de
tlabal ho.

§ 2''As empresas fornecerào aos empregados que trâbalharem em jornada extraordinária nos dias
estabclecidos no caput desta cláusula, após a primeira hora extra, diariamente, o valor de RS 19,00
(dezenove reais) para alimentação, ficando isentas desse valol as empresas que tiverem
restaurantes, folnecerem refeições, tickets ou vales lefeições no valol ajustado.

CúUSUI,A QUADRAGÉSIMA OITAVA _ HORAS EXTRAS NO PERÍODO NATALINO
Ficam as empresas abrangidas pela presente Convenção (loletiva de Trabalho facultadas a
prolrogâr o horário de trabalho de seus empregados, no período compreendido de l" de dezembro
2020 a2 de janeiro de 2021, conforme segueiq q^
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§ 1".,\s horas extras trabalhadas pelos empregadoê de segunda-feira a sábado, eerào remuneradas
com o acréscimo de 75% (setenta e cinco por cento) nâs duas primeiras horas diárias e 100% (cem
por cento) nas horas seguintes.

§ 2o. As horas extras serão pagas tomando-se por base a remuneraçâo percebida pelos empregados
no respectivo mês.

§ 3'. Para a realização do trabalho aos domingos nos estabelecimentos localizados nos shoppings
centers e nas empresas que normalmente já funcionam aos domingos, as empresas deverão
organizar turmas de revezâmento ou, se não o fizerem, deverão remunerâr as horas extras
trabalhadas com o adicional de 100% (cem por cento) sobre o vâlor da hora normal e deverào
conceder' I (um) dia de folga por domingo trabalhado, a sel usufruído em até 45 (quarenta e cinco)
d ias.

§ 4o. As horas trabalhadas pelos empregados nos domingos nos estabelecimentos comerciais nàr-,

localizados em shoppings centers (comércio de rud que normâlmente nâo funcionam aos domingos,
nào poderão ser compensâdas e ser'ão remuneradas com o adicional de 100% (cem por cento), além
do gozo de um dia de folga a ser concedida em até 15 dias para cadâ domingo ttabalhado.

§ 5'. O pagamento das holas extraordinárias deverá sel efetuado até o õ" dia út il do mês de janeilr-r
cle 2021, através de folha de pagamento individual ou de recibo de salário, elaborados em duas
vias, com entrega de uma viâ ao empregado.

§ 6". Nos estabelecimentos comerciais localizados em Shoppings Centers não será permitido r-r

tlabalho nos dias 24 e 3111212020 após às l7:00 horas, para realizaçào de qualquer atividade como
balanços. limpeza, r'eformas, vendas, etc., exceto os procedimentos normais para fechamento cla

loj a.

§ 7. Nos estabelecimentos comerciais não localizados em Shoppings Centers (comércio de rua) não
será pelrnitido o trabalho no dia 2411212020 após às 17:00 horas. no dià 2611212020 antes das 13:00
horas e no dia 3111212020 após 13:00 horas.

§ 8'. Nos dias 25ll2l2O2O e 0Ll0ll202l não será permitido o trabalho parâ realização de qualquer
lt ividade. exceto as áreas de alimentação e lazer localizadas em Shoppings Centers.

§ 9'. Caso o horário do término do trabalho diário exceda o horár'io do transporte coletivo, as
empI'esâs fornecerão o transporte gratuitamente.

§ l0'. As empresas utilizarão mecanismos de Íegistro de ponto, como livro, cartào ou folha-ponto,
caltào mecanizado ou eletrônico, para o efetivo controle do horário de trabalho, independentemente
tlo número de empregados.

§ 11'. O trabalho plestado em horário noturno, compreendido entre as 22:00 horas e às 05:00 hc-rras.

serír remunerado com o adicional de 35% (trinta e cinco por cento).

§ 12". As emplesâs fornecerão aos empregados que trabalharem em jornada extraordinária no més
de dezembro de 2020, após a primeira hora extra, diariamente, o valor de R$ 2f,00 (vinte e um
reais) para alimentação, frcando isentas desse valor as empresas que possuírem restaulantes,
[ornecerem lefeições ou vale alimentaçào/refeição no valor ajustado.

§ 13'. No mês de dezemblo de 2020, as horas extras trabalhadas pelos empregados além da jornada
semanal contratual, nào poderão ser compensadas e serào pagas com o adicional previsto nesta
cláusula, sendo que para os empregados dos estabelecimentos comerciais nào localizados em
shoppings centers (comércio de rua), que normaLncnte n::ro funcionarn aos tlomingos. para computo
cla jolnada semanal contratual. considerar-se-á aquelas tlabâlhadas de segunda a sábado.

O'
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§ l4'. As ernpresas que nào optârem pela prorrogação de jornada no mês de dezembro de 2020
estarào desobrigadas do cumprimento das disposições aqui previstas.

CúUSUIÁ QUADRAGÚSIMA NONA . TRABALHo EM FERIADoS
O trabalho em Í'eriados será autorizado somente mediante adesão ao termo aditivo a presente
Convençào Coletiva de Trabalho.

Férias e Licenças
Outras disposições sobre férias e licenças

CúUSULA QUINQUAGÉSIMA . CoMUMCAÇÃO DE FÉRIAS
A concessão de férias será participada ao empregado, por escrito, com antecedência urínima de 3L)
(trinta) dias, cabendo a este âssinar a lespectiva comunicaçãu.

CúUSUIÁ QUINQUAGÉsIMA PRIMEIRA - FÉRIAS PROPoRCIoNAIS
O emplegado que lescindir espontaneamente o seu contrato de tlabalho antes de completar um
ano de serviço, terá direito ao recebimento de férias proporcionais, a razão de 1/12 (um doze avos)
da lespectiva remuneraçâo mensal, por mês completo de trabalho, ou fraçâo superior a 1-1

(quatorze) dias.

CúUSUI,A QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA . INÍCIo Do PERÍoDO DO GozO DAS FÉRreS
O início das férias coletivas ou individuais, não poderá coincidir corn sábado, domingo ou feriado.
ou dia de compensação do lepouso semanal.

llelações Sindicais
Liberação de Empregados para Atividades Sindicais

CúUSUI,A QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA .LIBERAÇÃO DE DIRIGENTES SINDICAIS
Os diletores das entidades sindicais profrssionais, serào liberados para compareciulento em
assenrbleias, congressos e reuniões sindicais durante 12(doze) dias ao ano, sem prejuízo de suas
re m unelaçôes,

Contribuições Sindicais

CIáUSUIÁ QUINQUAGÉSTMA QUARTA . CONTRIBUIÇÃO NEGOCTAL PATRONAL
Nos ttruros do Art. 8'', inciso IV, da Constituição Federal e artigo 513 letra "e" da CLT, e aprovaçào
da.,\ssembleia Geral do dia 28 de agosto de 2020, TODOS os integrantes da categoria econômica
abrangidos pela presente Convençâo Coletiva. independentemente do regime tributár'io. porte da
eulpresa ou nírmero de emplegados, r'ecolherão ao SINDIC-{TO PATRONAL a contribuiçào
deDonrinada CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL PATRONAL, equivalente a 4% (qr.ratlo por cento) da
folha de pâgamento dos meses de NOVEMBRO DE 2020 e JULHO DE 2021, respect iva men te.
observado o valor nráximo de R$ 10.000.0 (dez mil reais) para cada parcela.

§ 1". A contribuiçào será recolhida na rede bancária autorizada, conforme instruções contidas na
GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÀO NEGOCIAL PATRONAL GRCNP, fOTNECidA

pelo Sindicato do Comércio Sào José - SINCOVAR, até o dia l0 (dez) dos meses de DEZEMBRO
DE 2020 e AGOSTO DE 2021, respectivamente, observado o valor mínimo de contribuição de RS
250.0O (duzentos e cinquenta reais).

§ 2'. À falta ou atr'àso no pagâmento sujeitará a empresa a penalidade prevista nesta convençào,
confolme cláusula que trata das penalidades, sendo o valor colrigido monetariamente pelo índice
INPC'IBGE. mais juros moratórios de l% (um por cento) ao mês, até o efetivo pagamento.

§3". As Certidões de Regularidade Sindical somente serão fornecidas pelo Sindicato do Contérci<r
Varejista de Sào José mediante apresentaçào, pela empresa, das Guias de Recolhimento do FCiTS e

de Informações à Previdência Social (CFIP) dos estabelecimentos das empresas abrangidos pelo
prcsente instrumento coletivo, relativas âos meses de NOVEMBRO e JULHO, bem como d
comprr-rvaçào de quitaçào das contribuições devidas ri refelida entidade sindical.
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CIíUSUIA QUINQUAGÉSIMA QUINTA _ CoNTRIBUIÇÃo PARA o SINDICATo
PROI.'ISSIONAI,
Nlediante encaminhamento do sindicato profissional da autorizaçào prévia e expr.essa dos
empregados, as empresas farão o desconto da contribuição em folha de pagamento dos mesmos, nos
termos e condições informadas pelo sindicato profissional e farâo o recolhimento dos valores em
guia a ser fornecida pelo referido sindicato.

CúUSUI,A QUINQUAGÉSIMA sExTA _ DAS CONTRIBUIÇÕES DoS EMPRI,GAD0S EM
I.'AVOR DO SINDICATO
No caso de haver qualquer alteraçào ou revisâo da sentença do processo ACP 0000873-
?9.201 1.5.12.0032, movido pelo Ministério Público do Trabalho em face do Sindicato proÍissional.
as pal'tes conrprometem'se a discutir as contribuições dos empregados em favor do reÍ'elido
sindicato.

Outras disposigÕes sobre relação entre sindicato e empreaa

CIÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA . CoMIssÃo DE CONCILIAÇÃo pnÉue
Os sindicatos convenentes realizârão
implantaçào deÍinitiva da Comissão
9.958/2000.

reabrirem as negociaçôes, visando a

Conciliaçâo Prévia, conforme Lei n"
r'(,ulltoes Pâtâ

lntelsindical de

Disposiçõcs Gerais

Regras de Nogociação

CIÁUSUI,A QUINQUAGÉSIMA OTATVA NEGOC]AÇÀo C0LETIVA DE TRABAIH0.
PARTICIPAÇÃO DO SINDICATO PATRONAL.
E obrigatória a participaçâo do sindicato da categoria econômica em todas as negociações coletivas
de trabalho, inclusive em acordos coletivos de trabalho, que tratem de BANCO DE HORAS e

TRABALHO EM FERIADOS.

Descumprimento do lnstrumento Coletivo

c]IÁUSUIÁ QUINQUAGÉSIMA NoNA _ PENALIDADES
I\{ulta de 20% (vinte por cento) do saláúo normativo da categoria profrssional, por empregado e por
infraçào, pelo não cumprimento de qr.ralquel das cláusulas desta Convenção Coletiva de Trabalho.
levertenclo em favol da parte prejudicada.

Sâo José (SC). 01 de outublo de 2020

ROSIJLI NI]O
Presidente

SINI)ICA1'O DOS EMPREGÂDOS O COME O DI' SÃO JOSÉ E R!]GúO

ItOBlllt't'o I.]S

siden
SINDICÀTO DO COMI'IICIO V EJISI'A DI.] SAO JOSE . SINCOVAR - SJ



TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIYA DE TRABALHO 2O2OI2O2I

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE SÃO JOSÉ E REGIÂO, CNPJ n. o3.392,229/OOo 1'
07, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). ROSELI GON{ERCINDOI

tl

celebram o presenre TERMO ADITIVO DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, esripulando as
condiçôes de trabalho previstas nas cláusulas seguintes:

CúUSUIA PBIMEIRA . !'IGÊNCIA E DATA.BASE

As partes fixam a vigência do presente Termo Aditivo de Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01
de setembro de 2020 a 31 de agosto de 2021 e a dâta-base da categoria em 01'de setembro.

CúUSUI-A SEGUNDA . ABRANGÊNCIA

O plesente Termo Aditivo de Convençào Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) dos em
comér'cio yarejistâ, inclusive do ramo de material ótico, com abrangência territorial em SÃO JOS

pl ega
E/SC,

dos no

(]úUSUIA TERCEIRA _ DA ADESÃO AO PRESENTE TERMO ADITIVO

-\ empresa associada e representâda pelo sindicato da categoria econômica que aderir ao presente Termo
Aclitivo a Convenção Coletiva de Trabalho. e seus respectivos empregados, poderão usufruir da cláusula DO
TRABALHO EM FER1ADOS prevista neste instrumento, mediante autorizaçâo expressâ e conjunta
expedida pelas entidades sindicais repl'esentantes das respectivas categorias econômica e profissÍonal.

§ 1'. A adesào deverá ser ibrmalizada por escrito pelo estabelecimento da empresa representada pelo
Sindicato da categoria econômica ao Sindicato da categoria profissional, acompanhada dos següntes
documentos:

a) Certidão de quitação das Contribuições Negociais Patronais devidas pelo estabelecimento da
empresa ao Sindicato da categoria econômicai

b) Conrprovante de recolhimento da taxa de custeio do plocesso negocial devida ao Sindrcato da
câtegoria profrssional pelos empregados que trabalharem nos feriados permitidos por este termo
aditivo, no valor de R$ 10,00 (dez) reais, por empregado e por cada feriado, observado o disposto no
inciso XXVI do art. 611-B da CLT.

§ ?. Lima vez cumpridos os reqúsitos previstos no parágrafo primeiro e segundo, â autorizaçâo de que trata
o capu, destâ cláusula será expedida em documento próprio. frrmado êm conjunto pelos sindicatos das
ca tegorlas profissional e econômica.

§ 3o..As empresas replesentadas pelo sindicato dâ câtegoria econômica que aderirem ao presente Termo
Aditivo a Convençào Coletiva de Trabalho deverâo efetuâr o pagamento das Contribuiçôes Negociais
Patronais que vencerem na vigência do presente instrumento coletivo de trabalho. sob pena de cancelaurento
da autolizaçào para o trabalho em feriados. sem prejuízo da penalidade prevista neste termo aditivo.

§ 4'. As empresas representadas pelo sindicato da categoria econômica que aderirem ao presente Termo
Aditivo a Convençào Coletiva de Trabalho deverão efetuâr o pagamento da taxa de custeio do processo

negocial. devida ao Sindicato da categoria profrssional nos terrnos da alínea "b" do § 1" desta cláusula. até
dois dias antes de cada feriado, admitida a complementaçâo até cinco dias após o feriado trabalhado. sob
pena de cancelamento da autorizaçào para o trabalho em feriados, sem prejüzo da penalidade prevista neste
termo aditivo.

CúUSUIÁ QUARTA _ DO TRABALHO EM FERIADOS

As empresas que aderirem ao presente Termo Aditivo a Convençào Coietiva de Trabalho e estiveteur
autolizadas na forma da cláusula terceira. poderão usufruir do trabalho de seus empregados nos Í'eriados

SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE SAO JOSE'SINCOVAR - SJ, CNPJ n. 08.623.-109/0001'?6.
neste ato representado(a) por seu Presidente. Sr(a). ROBERTO ALE)L{NDRE CARMES
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com exceçào dos feriados dos dias 25.12.2020 (NataD, 01.01.2021 (Confraternizaçào Llniversal) e no dia
01.05.2021 (Dia do Trabalho), uma vez cumpridas as regras a seguir.:

§ 1". .\s horas trabalhadas nos feriados permitidos no caput desta cláusula serào remuner.adas 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 receberão no dia
trabalhado o valor de R$ 34,00 (trinta e quatro reais) para alimentaçào.

§ 3". As horas trabalhadas de que trâta o § l'desta cláusula serào pagas na folha de pagamento do mês em
curso. sob a rubrica horas trabalhadas no feriado.

CúUSUTÁ QI,JINTA _ DA vEDAÇÃo A UTILIZAÇÀo DAS CúUSULAS Do PRESENTI]
INSTRUMENTO COI,ETIVO DE TRABALHO

Fica vedada â utilizâção da cláusula do trabalho em feriados nas empresas que não possuírem ou tiverem
cancelada â autorizâçào expressa e conjuntâ expedida pelas er.rtidades síndicais representântes dâs
respectivas categorias econômica e profissional. de que uata este instrumento coletivo de trabalho.

CI,ALISUIÁ SEXTA _ PENALIDADES

Incidirá multa de 30% (trinta por cento) do PISO SALARIAL estabelecido na Convençào Coletiva de
Trabalho, por empregado e por infraçào, 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
prejudicado. 25% (vinte e cinco por cento) em favor do sindicato proÍissional e 25o/o Grnte e cinco por cento)
em fatur do sindicato da categoria econômrca.

São José, SC, 01 de outubro de 2020.

IrosFiLI NDO
PRESI D I.] TE

sl\t)t('ATo Dos Iilt PR 1,,( l,\Dos \o ('o\lE DE SÀo.]OSÍ] E RE(I].\T)

ROBERTO
ESIDENT

SINDICATO DO COMERCIO ISTA DE SAO JOSE . SINCOVAR . SJ


