
CoNVENÇÃO COLETM DE TRABALHO 2O2Ot2O2t

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE SAO JOSE E REGIAO. CNPJ n. 03.392.2291000l -0?. neste aro
representâdo(a) por seu Presidente, Sr(a). ROSELI GOMERCINDO:

F]

SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE SAO JOSE - SINCOVAR - SJ, CNPJ n. 08.623..109/0001-76. neste ato
rep lese nttrdo(a ) por.seu Presidente, Sr(a). ROBERTO ALEXANDRE CARMES;

celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipdando as condiçôes de trabalho previstas nas
cláusr,rlas se guintes:

OI . \,'IGUNCIA E I]ATA.I]ASE

As pârtes fixam a vigência da presente Convençào Coletiva de Trabalho no período de 1" de setembro de 2020 a il1 de
agosto de 2021 e a data'base da câtegoria em 1" de setembro

O2 . AI]ITANGENCIA

A plesente Convençâo Coletiva de Tlabalho ablangerá a(s) categoria(s) empregados no Comércio Varejista de Produtos
l'armacêuticos, com abrangôncia territorial em São Joeé/SC.

Salírios, Reajustes e Pagamento
Piso Salarial

03. PISO SALARIAL
Fica estabelecido o Salário Normativo (piso salariaD para os integrantes da categoria profissional. no valor de R$
1.610,000 (um uril seiscentos e dez reais).

§ l': Os emplegados nas funções de Office'boy e empacotâdores e os empregados admitidos a partir do mês de
setembro/19, que ainda não tenhâm trabalhado no comércio varejista, receberão pelo período de g0 (noventa) dias. r.r

salário normativo de RS 1.386,00 (um rnil trezentos e oitenta e seis reais).

§ 2'. Para os Pisos Salariais previstos nesta cláusula aplica-se o divisor 220 (dr.rzentos e vinte) para cálculo do salár'io-
hora.

Reajustes/Correçõee Salariais

04.CORREÇÃO SAIÁRIAL
Os salários Íixos e a parte fixa dos salários mistos dos integrantes da categoria profissional seráo reajustados com a
aplicaçào do percentual de 3% (três por cento).

Parágrafo único: 0 reajuste incidirá sobre os salários de 1" de setemblo de 2019, aplicando'se. quando couber. a
ploporcionalidade, podendo ser compensados os adiântamentos espontaneanrente pagos pelo empregadol no período.

Oó. PROPORCIONALIDADE
Os salár'ios dos ernpregados admitidos a partir do mês de setembro de 2019 serão reajustados na ploporção do tempo de
selviço na empresa, com a aplicação do percentual acunulado do períoclo trabalhado, conforme tabela a seguir:
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-'\s dil'erenças salariais, resultantes da corr.eção salarial estabelecida nas cláusulas CORREÇÀO
sAl.ARlAL. PROPORCIONALIDADE, PISO SALARIAL, QUEBRA DE GAIXA e HORA ExrRA, dos meses de
setembt'o. outubro e novembro/2O18, deverão ser pagâs nâ folha de pagamento do mês de outubro de 2020.

Gratficações, Adicionais, Auxílios e Outros
Outros Adicionais

OT.QUEBRA DE CAIXA
,{os elnpregados que exerçâm a função de caixa, cobradores ou substitutos expressamente designados pela empresa,
hav:tá r'emunet açào mensal de 20% (vinte por cento), calculada sobre o piso salari.al estabelecido no caput da cláusrüa
qtre tlata do piso salarial para a categoria profissional.

Contrato de Tlabalho ' Admissão, Demissâo, Modaüdades
Aviso Prévio

08. DISPENSA DO AVISO PRÉVIO
O empregado que comprovadamente obtiver novo emprego antes do término do aviso prévio, fica dispensado do
cumprimento do respectivo aviso, recebendo, nesta sitr,raçâo. o proporcional aos dias efetivamente trabalhados.

09 ' AVISO PRÉ!1O INDEMZADO
No pedido de demissâo com indenizaçâo do aviso prévio, os dias correspondentes integrarse"ão para todos os efeitos
Iegais.

Outrae normae referentes a admissão, demiseão e modalidades de contratação

IO . CONTRATO DE EXPERIÊNCIA. SUSPENSÃO
O contlato de expeliência ficará suspenso, durante a concessâo do BeneÍicio Previdenciário, completando'se o tempo
nt le plevisto. após término do referido beneÍicio.

Parágrafo único: Após alta previdenciária o empregado deverá apresentar-se para trabalhar ou justiÍicar por esclito ar..r

empregaclor. e com base em provas documentais, o motivo para não o fazer, sob pena de conligurar falta grave.

I1 . COPIA DO CONTRATO DE EXPERIENCIA
Âs enrplesas fornecerâo aos empregados em experiência, cópia dos respectivos contratos, desde que celebrados em
documentos escritos. adversos à carteira profissional.

Relaçôes de Trabalho - Condições de Trabalho, Normas de Pessoal e Estabüdades
Estabilidade Acidentados/Portadores Doença Profissional

I2 . ESTABILIDADE AO EMPREGADO ACIDEI{TADO
Fica garantido o emprego e o salário ao acidentado na forma da Lei. pelo período de 01 (um) ano. conforme artigo 118 da
Lei 8.213/91.

Estabilidade Portadores Doença Nào Profissional

I3 . ESTABILIDADE AO EMPREGADO SOB AIJXÍLIO DOENÇA
Fica garantido o emprego e o salário ao empregado sob auxílio-doença, pelo período de 45 (quarenta e cinco) dias.
pârtir do término do beneffcio concedido pelo sistema previdenciário, ressalvada a dispensa por motivo disciplinar

Outras normas referentes a condiçôes para o exercício do trabalho

I4 .GAIIANTTA SALARIAL MÍNIMA AO COMISSIONISTA
Aos empregados que percebem somente poI comissão, fica assegurada remuneraçào mensal mínirra corlespondeute ao

Salário Normativo estabelecido para â categoriâ, desde que suas comissões não âtinjam tal valor.

15. CONFERÊNCIA DO CAIXA
A conferência dos valores em caixa será realizada na presença do gerente ou responsável da área e do caixa ou cobrador

il

no encertamento do expediente diário do empregado que exerce a respectiva função,
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Parágrafo Único - Quando este for impedido pela empresa de acompanhar a conferência, ficará isento das
responsabilidades por eros verifr cados.

16 . ASSENTO AOS CAIXAS
As empresas fornecerâo a todos os empregados que exerçam a função de caixa, cadeiras com encosto, pâra o
desenvolvimento de suas funções.

I7 . CHEQUES SEM COBERTURA
As empresas não descontarão de seus empregados as importâncias correspondentes a cheques sem cobertura por estes
recebidos quando nâs funçôes de caixa, cobradores ou substitutos expressamente designados pela empresâ, uma vez
cumpridas as normas da empresa, que deverào ser estabelecidas por escrito.

I8 . CÁI,CULo DAs FÉRIAS, 13. SAúRIo E A!'Iso PRÉvIo DoS C0MISSIoNISTAS
As comissôes aufelidas para base de cálculo das Íérias. 13" salário e aviso prévio dos comissionistas. serào previamente
cotrigidas pelo INPC (IBGE) acumulado dos últimos i2 (doze) meses.

§ l'': Os empregados que percebem a base de comissão e salário fixo (misto), será apurada para efeito destâ cláusula.
somente â conissão indicada no caput.

§ 2": Para os empregados contratados a menos de l2 (doze) meses, a média das comissôes será apurada com base nas
conrissões recebidas em cada mês de vigência do contrato de trabalho e corligidas com base no índice INPC/IBGE
acumulado do respectivo período.

19 . DESCONTO OU ESTORNO DAS COMISSÔES
Fica vedado às empresas descontarem ou estornarem da remuneração dos empregados, valores relativos a mercadorias
retomadas pela empresa por falta de pagamento do comprador.

20.ATESTADO MÉDICO
O Atestado Médico ou Odontológico deverá ser apresentado pelo empregado no prazo de 48 (quarenta e oito) horâs, â
contitr da clatâ de ernissâo do refelido documento, sob pena de não serem abonadas as faltas respectivas.

2I . ANOTAÇOES DE COMISSÕES
Obligam'se as empresas a registral na CTPS do empregado ou no correspondente instrumento contratual. o percentual
âjustâdo parâ o pagamento de comissões e seu salário fixo, se houver.

22 . PAGAMENTO DE COMISSÔES SOBRE VENDAS A PRAZO
As empresas ficam obrigadas a efetuarem o pâgâmento das comissões a seus empregados, semp!'e calculadas sobre cr

valor efetivamente pago pelo cliente, desde que o Íinanciamento sejâ efetuado pela empresa ou Íinanciadora com
participaçào da empresa-

23 .REPOUSO SEMANAL DO COMISSIOMSTA
Para cálculo do repouso semanal remunerado, serão consideradas as comissões de vendas do mês e para cálculo do
pagamento das horas extras, essas comissôes integram o salário base.

24 . MOTIVO DA RESCISÃO
No caso de despedida por justa câusa, a empresa comunicará por escrito ao empregado, o motivo da rescisào.

Zs.SERVIÇO MILITAR
Será garantido o emprego ao trâbalhador alistado para â prestaçào de serviço militar obrigatório, a partir do
recebimento. pela empresa, da notificaçáo que será efetivamente incorporado, até 60 (sessenta) dias após a sua
desrncorporação. ressalvada a dispensa por motivo disciplinar.

26 - ABONO DE FALTA DO TRABALTIADOR (A
Será abonada a falta do(a) trabalhador(d no caso de necessidade de acompanhamento em consulta médica ou na
internâçào hospitalar de dependente até 18 (dezoito) anos de idade ou inválido. mediante cotnprovação por declataçicr
rnéd ica

27 . ASSIJNI'OS NOS LOCAIS DE TRABALHO
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As emplesas colocarão nos locais de trabalho, onde o atendimento ao público é feito de pé, assento para descanso nas
horas sem mo\.irnento.

2s.ALIMENTAÇÀO E LOCAL PARA REFEIÇÃO
As empresas que nào dispuserem de cantina ou refeitório destinarâo local em condições de higiene para lanche dos
empregados. No caso do trabalho extraordinário, a alimentaçâo será fornecida gra!uitamente após a primeira hora.

29 . SUBSTITUIÇÕES
O empregado que exercer substituição temporária, desde que não seja meramente eventual, terá o direito a igual salário
ao do substituído, exclúdas as vantagens pessoais, enquanto durar a substituição.

30. CURSOS E REUNIÔES
Fica estabelecido que os cursos e reuniões, quando de comparecimento obrigatóri.o, deverão ser realizados durante a
jortrada de tI'abalho, ou, fora do horário normal, mediante o pagâmento de horas extras, exceto os gerentes nomeados na
forna da lei.

31 . ABONO DE FALTA AO EMPREGADO ESTUDANTE E VESTIBUI.ANDO
As empresas asseguraráo o direito ao abono de faltas ao empregado estudânte e ao vestibulando, nos hor'ários
de exames regulares ou vestibulares, coincidentes com os de trabalho. desde que realizados em estabelecimento de
ensino oficial ou autorizado legalmente, pré-avisando o empregador com o mínimo de 72 (setenta e duas) horas.
mediante complovâção oportuna.

32 . UNIFORMES
Ser'ào fornecidos uniformes aos trabalhadores gratuitamente, quando a empresa exigir o seu uso

s3.MAQUIAGEM
Obrigaçáo de as empresas fornecerem material de maquiagem, adequada a tez da empregada, quando exigi.rem que
as mesmas trabalhem maqúadas.

34. PRÉ.APOSENTADORIA
Serào garantidos o emprego e o salário ao trabalhador que contar mais de 05 (cinco) anos contínuos de serviços
prestados ao trresmo empregador, durante os 12 (doze) meses ânteriores a aquisiçâo do direito a aposentâdoriâ
previdenciária. por tempo de contribuição, sâlvo por motivo disciplinar.

Par'áglafo único: O empregado somente fará jus a estabilidade provisória prevista no caput desta cláusula se comprolar
documentalmente perante o empregador, até quinze dias antes do início da sua estabilidade provisória.

3õ . DISP!]NSA DO MÉDICO COORDENADOR
De acordo com a Portaria n" 24 e Portaria n" 8 do MTB/SST, que mocliÍicou a NR7, ficam dispensadas de inclicar médico
coordenador as empresas enquadladas na categoria corn Blau de risco I e 2 que tenham até 50 empregados e as
enquadladas no grau de risco 3 e.1 que tenhâm até 20 ernpregados.

36. EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS: APLICAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE
Ficam dispensadas de realizal o exame médico ocupacional quando da rescisão contratual, desde que o último exame
feito pelo empregado náo tenha se realizado há mais de 270 dias, as empresâs com grau de risco 1 e 2 e, de 180 dias as
empresas com grau de risco 3 e 4.

3? . ANOTAÇÔES NA CARTEIRA DE TRABALHO
A funçào efetivanente exercida pelo empregado será anotada na sua carteira de trabalho.

38 . VAI,E TRANSPORTE
Fica estabelecida a obrigatoriedade de fornecimento do vale'trânsporte a todos os empregados abrangidos pela presente
Convençào, na forma da Lei n" 7.418 de 16/12/8õ, inclusive para deslocamento dos empregados que almoçam em suas
residências.

Parágrafo (Jnico: Às ernpresâs que forrecerenl refeiçào ou vale'alimentaçào/refeiçào ou possuem restaurante próprio,
ficarn desobrigaclas do fornecimento do vale-transporte nos intervalos para refeiçào
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Jornada de Trabalho - Duraçeo, Distribúgâo, Controle, Faltâg
Duração e Horário

39 . JORNADA DE TRABALHO PARA VIGIAS
Cour base no artigo 7", inciso XIII, capitulo 2 dâ Constituiçeo Federal, fica facultado às empresâs e respectrvos
empregados que exercerem exclusivamente a função de vigia, estabelecerem acordo de prorrogaçào e compensação clo
horário de trabalho. possibilitando estabelecer a jornada de t2 (doze) horas de trabalhocom g6 (tnntâ e seis) horas de
descanso.

40.JORNADAS ESPECIAIS DE TRABALHO
['ica estabelecida e permitida a utilização da jolnada especial de trabalho no regrme de l2 horas de trabalho por 36
horas de descanso.

§ l''Independentemente da quantidade de horas laboradas quando houver a utilização da jornada no regime de l2
holas de trabalho por 36 horas de descanso, o piso salarial deverá ser pago na suâ integralidade, no caso dã a jornada
mensal totalizar menos de 220 horas, neste caso, frca vedado o pagamento inferior ao piso estabelecido nesta conYençào.
sendo garantido, en] todos os casos, o descânso semanal remunerado e os intervalos pâra repouso e alimentaçào.

§ f- No caso de tlabalho em dias feriados, as horas trabalhadas serâo remuneradâs com o adrcional de 100% (cern pr.rr.

cento) sobre o valor da hora normal.

§ 3'' O contlato individual de trabalho poderá estabelecer outros limites para a duração do trabalho, desde que nât.r
exceda o limrte de -14 (quarenta e quatro) horas semanais.

4I TRABALHO NOS SÁBADOS QUE ANTECEDEM AS DATAS FESTIVAS
Nos sábaclc-rs inediat,amente anteriores às datas festivas (Dia das Crianças - l2l1Ull020, Páscoa - 0.1/04/2021. Dia das
Mães -09/05/2021, Dia dos Namorados - 121061202l e Dias dos Pais 08/08/2021) e ao menos um sábado por mês. a
jornada normal de trabalho dos empregados das empresas do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos de ust-r

Animal. Perfr.tnrarias, Cosméticos. artigos Médicos, Ópticos e Ortopédicos, poderá estenderse âté âs 18:00 horas.

§ l'' Ficam excluídos deste câput as farmácias e drogarias, por se tratarem de serviços essenciais à saúde pÍrblica. em
confolnridade conr o Decreto 27048149.

estabelecido na cláusula desta Convenção que trata da jornada extraordinária de trabalho.

§ f'As enrpresas fornecerâo aos empregados que tlabalharem em jornada extraordinária nos dias estabelecidos no
caput destâ cláusula, após a primeira hora extra, diariamente, o valor de RS f9,00 (dezenove reais) para alinrentaçào.
ficando isentas desse valor as empresas que tiveren restaurantes, fornecerem refeições, tickets ou vales refeiçôes no
valol ajustado.

Compensaçâo de Jornada

42.ACORDOS COLETIVOS DE PRORROGAÇÃO E COMPENSAÇÀO .BANCO DE HORAS
Durante a vigência do presente instrumento coletivo as empresas poderào adotar o regime de prolrogaçào e

cornpensaçiro de jc,r'nacla de tlabalho de seus empregados, obselvadas as seguintes regras:

§ 1'- As horas excedentes da jornada normal de trabalho poderão ser compensadas dentro do período máximo de 120
(cento e vinte) dias. pela correspondente diminuição em outro dia, na base de uma hora de trabalho por uma hora de
lolga. nâo podendo as horas suplementares excederem a 02 (duas) horas diárias.

§ f ' .\s horas excedentes da jornada normal de trabalho nâo compensadas na folma do parágrafo anterior, poderão ser
compensadas nos 30 (trinta) dias subsequentes a contar da data do fechamento da apuração do cartão ponto do per'íodo

anterior'. na base de uma hola de trabalho por uma hora e meia de folga.

§ 3"' O emplegado será comunicado pelo emprega
hor'ár'ro da compc.nsaçào

dor com antecedência minima de 24 (vinte e quatro) horas. a dâta e o
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§ 4" ' :\s horas excedentes da jornada normal de trabalho não compensadas na forma dos §§ 1" e 2", serâo pagas com o
adlclona I pl'evlsto nesta convençào.

Intervalos para Deecanso
43 . INTERVALOS INTRAJORNADA
Os intervalos intrajornada de no minimo I (uma) hora e no máximo de 2 (duas) horas para refeição, quando nào
soncedidos. dar'ào direito ao empregado, ao percebimento de horas extrâs como se tal fosse.

44. INTERVALO PARA I,ANCHE
Os intervalos de l5 (quinze) minutos concedidos para lanche serào computados como tempo de serviço na jornadâ diár'iâ
do empregado.

Controle da Jornada
4s.CONTROLE DE HORÁRIO DE TRABALHO
As empresas utilizârào mecanismos de registro de ponto, como livro, cartáo ou folha'ponto. cartào mecanizado ou
eletr'ônico. para o efetivo controle do horário de trabalho.

Outras disposições sobre jornada
46 . JORNADA NOTURNA
O trabalho prestado em horário noturno, compreendido entre as 22:00 horas e às 05:00 horas, será remunerado com
adicional de 35% (trinta e cinco por cento).

4? . JORNADA EXTRAORDINÁRIA DE TRABALHO
As holas excedentes da jornada diária de trabalho. até o limite de 2 (duas) horas serào remuneradas
com o adicional de 50% (cinquenta por cento) e as que rútrapassarem este limite serão remuneradas com o adicional de
100% (cem por cento).

Férias e Licenças

48 - rNÍcro Do pERÍoDo Do cozo roa r?Hff'J 
e concessão de Fériae

O início das férias coletivas ou individuais, não poderá coincidir com sábado, domingo ou feriado, ou dia de compensaçào
do repouso semanal.

Fériae Coletivas
49 . FÉRIAS PROPORCIONAIS
O ernpregado que rescindir espontaneamente o seu contrâto de trabalho antes de completar um ano de serviço, terá
direito ao recebimento de férias proporcionais, a razão de U12 (um doze avos) da respectiva remuneração mensal. por
mês completo de trabalho, ou fração superior a 14 (quatorze) dias.

Outras disposições sobre férias e licenças
50 . COMUNICAÇÃO DE FÉRIAS
A concessào de férias será participada ao empregado, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. caben<.kr

a este assinirr a respectiva comunicação.

Relações Sindicars
Liberaçáo de Empregados para Atividades Sindicais

51 . LIBERAÇÀO DE DIRIGENTE SINDICAL
Os diretores das entidades sindicais proÍissionais, serào liberados para comparecimento em assembleias. congressos e

leuniôes sindicais durante 12(doze) dias ao ano, sem prejuízo de suas remuneraçôes.

Contribüções Sindicais
52 - CONIRIBUIÇÃO NEGOCIAL PATRONAL
Nos termos do Art.8", inciso IV, da Cônstituição Federal e artigo 513 letra "e" da CLT, e aprovaçào da Assembleia Geral
do ditr 28 de âgosto de !020, TODOS os integrantes dâ câtegoriâ econômica abrangidos pelâ presente Convençào
Coletiva. rndependentemente do regime tributário, porte da emplesa ou número de empregados. recolherào ao

SINDICATO PATRONAL a contribuiçào denominada CONTRIBLTIÇÀO NEGOCIAL PATROT..*AL, equivalente a l%
(quatro por cento) dâ folha de pagaurento dos meses de NO\BMBRO DE 2020 e JULHO DE 202f. respectivamente.
obselvado o valor máximo de R$ 10.000,0 (dez mil reais) para cada parcela
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§ l'. A contríbuiçâo será recolhida na rede bancária autori.zada, conforme instruções contidas na CtllA DE
RF]COI,HI\{EI.TO DA CONTRIBTIIÇÀO NEGOCIAL PATRONAL GRCNP, fornecida pelo Sindicato do Comércio SâcI
José SINCO\,AR, até o dia 10 (dez) dos meses de DEZEMBRO DE 2020 e AGOSTO DE 2021. r.espect i\,âme rlc.
observado o valor mínimo de contribuiçâo de R$ 2õ0,00 (duzentos e cinquenta reais),

§ 2'. A falta ou atrâso no pâgâmento sujeitará a empresa a penâlidade prevista nesta convenção, conforme cláusula qui:
tl'ata das penâlidades, sendo o valor conigido monetariamente pelo índice INPC'lBGE. mais juros moratórios de l%,
{urn por'( enl,,r au nrés. até o efetivo pâgamento.

§f. As Certidôes de Regularidade Sindical somente serào fornecidas pelo Sindicato do Comércio \rarejista de Sào Jose
mediante aplesentaçào, pela empresa, das Guias de Recolhimento do FGTS e de lnformaçôes à Plevidência Social
((.lt''lP) dos estabelecinrentos das empresas abrangidc.rs pelo presente instlumento coletivo, relativas aos meses ck,

NOVEI\ÍBRO e JULHO, bem como da comprovação de quitação das contdbuições devidas à referida entidade sindical.

53 _ CONTRIBUIÇÃO PARA O SINDICATO PROFISSIONAL
NÍediante encaminhamento do sindicato profissional da autorizaçào prévia e explessa dos empregados. as e[rplesas
farào o desconto da contribuição em folha de pagâmento dos mesmos, nos termos e condiçôes inforruadas pelo sindicat.r.r
profissionâl e Íhrão o recolhimento dos valores em guia a ser fornecida pelo referido sindicato.

I)arágrafo Único: O Sindicato dos Empregados no Comércio de São José fica responsável por qualquel açào judicial ou
administlativa que advir da presente cláusula, constituindo'se as emplesas em parte ilegÍtima pala tanto.

õ4 _ DAS CONTRIBUIÇOES DOS EMPREGADOS EM FAVOR DO SINDICATO
No caso de haver qualquer alteraçào ou revisào da sentença do processo ACP 0000873'79.2011.5. f2.0032, movido pelo
Ministér.io Pútrlico do Trabalho em face do Sindicato profissional, as partes comprometem'se a discutir as contribuições
dos emplegatlos em favor do refelido sindicato.

Outrâs disposições sobre relação entre sindicato e empresa

55. NEGOCIAÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. PARTICIPAÇÂO DO SINDICATO PATRONAL.
É obrigatória a participaçào do sindicato da categoria econômica em todas as negociações coletivas de trabalho. inclusive
em acoldos coletivos de trabalho, que tratem de BANCO DE HORAS e TRABALHO EM FERIADOS.

56-COMTSSÃO DE CONCILIAÇÃO pnÉVn
Os sindicatos convenentes realizarão reuniôes para reabrirem as negociações, visando a implantaçào definitiva da
('omissão Intersindical de Conciliação Prévia, conforme tei n" 9.958/2000.

Disposições Gerais
I)escumprimento do Instrumento Coletivo

õ7 . PENALIDADES
Multa de 20% (vinte por cento) do salário normativo dâ categoria profissional, por empregado e por infração. pelo não

cumprin.rento de qualquer das cláusulas desta Convenção Coletiva de Trabalho, revertendo em favor da parte
ple.l udir:ada.

São José. 0l d r.rblo clc 2020

IiOSEI,I G NDO
PRESIDENTE

SINDICATO DOS EN'lPRECAI]OS N Co\,IE SÃo JoSÉ E REGIÀO

ItoRrür1'o Al, It
PRESIDENTESINDIC.{TO DO CO]tER(]I \,.\REJIS'I' I) It O JOSE . SINCOVAR . SJ

(



ÍERMO AD|T|VO A CONVENÇÃO COt ETIVA DE TRABATHO 2O2o /2021

SINDICAIO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE SÃO JOSÉ E REGIÂO, CNPJ N
nesle oio representodo(o) por seu presidente. Sr(o). ROSELI GOMERCINDO;

E

03.392.229 t0001-a7

slNDlcATo Do coMERcto VAREJ|STA DE sAo JosE - stNcovAR - sJ, cNpJ n. 08.ó23.409/0001-zó, nesre
olo representodo(o) por seu presidenle, Sr(o). ROBERTO ALEXANDRE CARMES

celebrom o presente TERIÂO ADITIVO DE CONVENçÃO CO|ETIVA DE TRABAIHO, estiputondo os
condiÇÕes de lrobolho previstos nos clóusulos seguintes:

CtÁUsUTA PRIMEIRA. vIGÊNCIA E DAIA.BASE

As porles fixom o vigêncio do presente Termo Aditivo de ConvençÕo Colelivo de Trobolho no período
de 0lde setembro de 2020 o 3l de ogosto de 2021 e o dolo-bose do cotegorio em Ol" de selembro.

C[ÁUsutA sEGUNDA . ABRANGÊNcIA

O presente Terrno Adilivo de ConvenÇÕo Colelivo de Trobolho obrongeró o(sJ cotegorio(s) dos
emp,regodos no ComéÍcio Vorejisto de PÍodulos Formocêullcos, com obrongêncio territoriol em SÃO
JOSE/SC.

cLÁUSUTA IERCEIRA - DA ADEsÃo Ao PRESENTE TERMo ADITIVo

A empreso ossociodo e represenlodo pelo sindicoto do colegorio econômico que oderí oo presente
Termo Adi'tivo o Convençôo Colelivo de Trobolho, e seus respectivos empregodos, poderôo usutruir do
clóusulo DO TRABALHO EM FERIADOS previsto neste instrumento, medionle oulorizoçÕo expresso e
coniunto expedidq pelos enlidodes sindicois represeniontes dos respeclivos cotegorios economico e
proÍissionol.

§ l'. A odesôo deveró ser Íormolizodo por escrilo pelo eslobelecimenlo do empreso represenlqdo
pelo Sindicolo do colegorio econômico oo Sindicolo do cotegorío profissionol, ocomponhodo dos
seguinles documentos:

o) Cerlidôo de quiloçÕo dos ContribuiÇôes Negociois Polronois devidos pelo eslobelecimenlo do
empreso oo Sindicoto do colegorio econômico;

b) Comprovonte de recolhimenlo do ioxo de custeio do processo negociol devido oo Sindicoto
do cotegorio profissionol pelos empregodos que lrobolhorem nos feriodos permitidos por este
termo oditivo, no volor de R$ 10,00 {dez) reois, por empregodo e por codo feriodo. observodo
o disposto no inciso XXVI do orl.6ll-B do CLT.

§ 20. Umo vez cumpridos os requisilos previslos no porógrofo pÍimeiro e segundo, o ouloÍizoçÕo de que
troto o copui deslo clóusulo seÍo expedidq em documenlo próprio, firmodo em conjunlo pelos
sindicotos dos colegorios profissionol e econômico.

§ 30. As empresos representodos pelo sindicolo do cotegorio econômico que oderirem oo presenle
Iermo Adilivo o ConvenÇÕo Coletivo de Trobolho deverÕo efeluor o pogomento dos ConribuiÇÕes
Negociois Pokonois que vencerem no vigêncio do presenle inslrumenlo colelivo de lrobolho, sob
peno de concelomento do oulorizoÇôo poro o trobolho em Íeriodos, sem preluÍzo do penolidode
previsto nesle termo odilívo.

§ 40. As empresos representodos pelo sindicoto do cotegorio econômico que oderirem oo presente
Termo Adilivo o ConvençÕo Colelivo de Trobolho deverÕo efetuor o pogomenlo do toxo de custeio
do processo negociol, devido oo Sindicoto do cotegorío profissionol nos termos do qlíneo "b" do § l"
desto clóusulo, ote dois dios onles de codo feriodo, odmi'tido o complemenfoÇõo ote cinco dios opós
o Íeriodo trobolhodo, sob peno de concelomento
prejuÍzo do penolidode previsto nesle termo odi'livo.

do outorizqÇÕo poro o trobolho em Íer

q
s, sem



C[ÁUsUtA QUARTA - Do TRABALHo EM FERIADoS

As empresos que oderirem oo presente Iêrmo Adilivo o Convençôo Coletivo de Trobolho e estiverem
oulorizodos no formo do clóusulo terceiro, poderÕo usufruir do lÍobolho de seus empregodos nos
feriodos, com exceçÕo dos feriodos dos dios 25.12,2020 {Notol), 01.01.2021 {ConfroiernizoçÕo
Universol) e no dio 01.05,2021 (Dio do Trobolho). umo vez cumpridos os regros q seguir:

§ lo. As horos lrobolhodos nos feriodos permilidos no copul desto clóusulo serôo remunerodos com o
odicionol de 100% (cem por cenlo) sobre o volor do horo normol.

§ 20. Os empregodos que lrobolhorem nos feriodos permitidos no copuÍ deslo clóusulo receberÕo no
dio trobolhodo o volor de R§ 34,00 ('trin'lo e quolro reois) poro olimentoçÕo.

§ 3o. As horos trobolhodos de que troto o § l'deslo clóusulo serÕo pogos no folho de pogomento do
mês em curso, sob o rubrico horos lrobolhodos no f eriodo.

cLÁusuLA eurNTA - DA vEDAçÃo A ulruzAçÃo DAs cLÁusuLAs Do pRESENTE TNSTRUMENTo corETrvo
DE TRABALHO

Fico vedodo o utilizoçÕo do clóusulo do trobolho em feriodos nos empÍesos que nôo possuirem ou
tiverem concelodo o outorizoÇoo expresso e conjunto expedido pelos eniidodes sindicois
representontes dos respectivos colegorios econômico e proíissionol, de que lrolo esle instrumento
coletivo de trobolho.

CLÁUSUtA SEXTA - PENALIDADES

lncidiró multo de 30% (trinto por cenlo) do PISO SALARIAL estobelecido no ConvenÇÕo Colelivq de
Trobolho, por empregodo e por infroçõo, pelo nÕo cumprimenlo de quolquer dos clóusulos deste
Termo Adilivo o ConvençÕo Coletivo de Írobolho, revertendo-se 50% {cinquenlo por cenlo) em fovor
do empregodo prejudicodo, 25% lvinle e cinco por cento) em Íovor do sindicolo profissionol e 25%
(vinle e cinco por cenlo) em fovor do sindicolo do cotegorio econômico.

SÕo José. SC, 0l de oulubrc de 2020

ROSEI.I GOMERCINDO
PR ENTE

SINDICATO DOS EMPREGADOS N OMERC I O JOSE E REGIAO

ROBERTO ALE N DRE

PR IDENTE

SINDICATO DO COMERCIO VAR JISTA DE S JOSE INCOVAR - SJ

E


