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coNvENçAO COLETTVA DE TRABALHO

2A17 I 2018

{Artigo 74, inciso )C(Vl da Carta Magna e artigos 611 e seguintes da CLT}

Por este instrumento e na melhor forma de direito, de um lado, como representante da categoria proÍissional

o SINDICATO DOS EI'PREGADOS NO COMÉRC|o DE ITAPETININGA, TATUí e REGIÃo, com sede na

Rua Quinüno Bocaiuva, no 768, Centro, ltapetininga (SP), neste ato representado por seu Presidente, Sr.

MARCELO LUCIO DE MEIRA, e assistido por seu advogado,lBr. André Luiz Silveira Meira, e de outro lado,

corno representante da categoria econômica, o SINDICÀTO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE

ITAPETININGA e REGÉO, com sede na Rua Monsenhor Soares, no 637, Piso Superior, Centro,

Itapetininga (SP), com base nos municípios de ltapetininga, Alambari, São Miguel Arcanjo, Sarapuí, Guareí,

Angatuba e Campina do Monte Alegre, neste ato representado por seu Presidente, Sr. COSTABILE

MATARAZZO JÚNloR, assistido por seu advogado, Dr. Cássio Henrique Matarazzo Caneira, celebram, na

forma do artigo 611 e seguintes da CLT, a presente CONVENÇÃo CoLETIVA DE TRABALHo, em

conformidade Çom as cláusulas e condições seguintes:

í - REÀTUSTE SALÂ'RIAL: Os salários fixos ou paÉe Ílxa dos salários mistos da categoria representada
pelo sindicato profissional mnvenente, serão reajustados a partir de 01 de novembro de 2011, data-base da

categoria profissional, mediante aplicação do percentual de 1,83% {um virguta oitenta e três por cento}
incidentp sobre os salários já reajustados em 01 de novembro de 2016. 

r
Parágrafo 10 - Eventuais diferenças salariais geradas pela aplicação da presente Convenção Coletiva de

Trabalho, relativas aos meses de novembro, dezembro, 130 salário de 2A17,janeiro, fevereíro, março, abril,

maio e junho de 2018, em razáo da data da assinatura desta Convenção ter se efetivado posteriormente à

data-base, poderão ser pagas em até (M) parcelas, juntamente com o pagamento dos salários de
competência de julho, agosto, setembro e outubro de 2018, permiüda a @mpensação de quaisquer valores
que tenham sido antecipados no período entre 01111117 e a data da assinatura da presente norma coletiva,
observado o disposto na cláusula nominada 'COMPENSAÇÃO', bem 6omo a proporcionalidade

CStAbEIECida Na c|áusu|a nominada -REAJUSTE SALARIAL DOS EMPREGADoS ADMITIDoS ENTRE 10

DE NOVEMBRO/16 ATÉ 31 DE OUTUBROI17".

2. REÀJUSTAMENTO DOS EMPREGADOS ADMITIDOS ENTRE Oí DE NOVEMBRo DE 20íô ATÉ 31

DE OUTUBRO BE 2017: O reajuste salarial será proporcíonal e incidirá sobre o salário de admissão,

conforme as faixas salariais correspondentes às tabelas abaixo: sn

ir
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Admitidos no período de: Multiplicar o salário de admissão por:

ADMITIDOS ATE 15.1 1.,I 6 1,0183

DE 16.1í.'t6 A 15.12.16 1,Oí68

DE 16.12.16 A 15.01.17 1,0153

DE 16.01.17 415.02.17 1,0137

DE 16.02.17 A 15.03.17 1,4122

DE 16.03.í7 A í5.04.17 í,0106

DE 16.04.17 A 15.05.'t7 1,0091

DE 16.05.17 A 15.06.17 1,0076

DE 16.06.17 A 15.07.17 1,0061

DE 16.07.17 A 15.08.17 \ 1,0045

DE 1ô.08.í7 A 15.09.17 \ 't,0030

DE 16.09.17 A 15.10.17 1,0015

A PARTIR DE 16.10,í7 1,0000

PaÉgrafo único: O salário reajustado não poderá ser inferior ao salário de admissáo da função

correspondente, @nforrne previsto nas cláusulas referentes a .SALARIOS NORMATIVOS".

n

3 - COMPENSAçÃO: Nos reajustamentos previstos na cláusula nominadas "REAJUSTE SALARIAL" e
-COMERCIARIOS ADMINITIDOS ENTRE 01 DE NOVEMBRO DE 2016 E 31 DE OUTUBRO DE 2017"

serão compensados, automaticamente, todos os aumentos, antecipações e abonos, espontâneos ou

compulsórios, concedidos pela empresa no período compreendid.o entre 01/1 112017 e a data daassinatura ,

da presente norma, salvo os decorentes de promoção, transferência, implemento de idade, equiparação e i\
término de aprendizagem.

4 - ABONO - Diante da situaçáo de instabilidade Íinanceira gue passa o comércio varejista, bem com as

dificuldades econômicas que permeiam a relação laboral, e com a Íinalidade de auxilíar na recomposição do

poder de compra dos salários dos trabalhadores, para os empregados atiyos em 31t10t2}17 será concedido

um abono único, desvinculado do salário, de caráer excepcional e indenizatório, no valor de RS 200,00

(duzentos reais) que serão pagos em até (04) parcelas, conjuntamente com a folha de pagamento dos

salários de competência de julho, agosto, setembro e outubro de 2018.

5 - SALÁRIOS NORUATIVOS: Ficam estipulados os seguintes salários normativos a viger a partir de 1Õ de

novembro de 2017 até dia 31 de outubro de 20í8, para os empregados da categoria e desde que cumprida

integralmente a jornada legal de trabalho:

A - EMPREGADOS EM GERAL R$ 1.251,00

B. OPERADOR DE CAIXA R$ 1.436,00

r2í1
§ECITR - §iudicato dos Enrpre6ados no Comucio de kapetininga, Tatui e Região SINCOMERCIO - Sindimro do Comucio VrejisÍa de Iupetinmga \\ \ \
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C-FAXINEIROECOPEIRO R$ 1.122,00

D - OFFICE BOY E EMPACOTADOR R$ 880,00

E -AUXILIAR DO COMÊRCIO R$ 880,00

F - GAIRANTIA DO COMISSIONISTA R$ 1.501,00

Parágrafo í": os salários nsrmativos que nâo atingirem o valor do salário mínimo nacional vigente

terão que seç obrigatoriamente, a ele igualados.

Parágrafo 20: Enquadram-sê como "Auxiliar do Comércio" empregados com pouca qualificação, experiência

ou conhecimento retacionado com a aüvidade comercial do empregador. As empresas poderão manter

empregados nessa função, observados os seguintes critérios:

- Empresas que possuam até 5 (cinco) empregados: até 3 (três)'auxiliares do @mércio";

- Empresas que possuam êntre 6 (seis) e 10 (dez) empregados: *é S (cinco) "auxiliares do comércio";

- Empresas que possuam entre 1'l (onze) e 20 (vinte) empregados: alé7 (sete) "auxiliares do comércio";

- Empresas que tenham entre 21 (vinte e um) e 40 (quarenta) empregados: até 10 (dez) .auxiliares do

comércio";

- Empresas gue 
,possuam acima de 40 (quarenta) empregados: alé 25% (vinte e cinco por cento) de

"auxiliares do comércio".

Parágrafo 3": A função de "Auxiliar do Comércio' somente poderá ser exercida pelo período máximo de 1

(um) ano, devendo, obrigatoriamente, após o período de um ano na função, passar a perceber o salário

mrrespondente a funçâo de "Empregados em Geral".

6 - REGIME ESPECIAL DE PISO SALARIAL - REPTS: Objetivando dar tratamento diferêncíado e

favorecido às empresas cle pequeno porte (EPP's) e microempresas (ME's), com base no artigo 179 da

Constituição Federal, fica insütuído o Regime Especial de Piso Salarial - REPIS, gue se regerá pelas

norÍnas a seguir estabelecidas:

Parágrafo 10: Considera-se para os efeitos desta dáusula, a pessoa jurídica que auÍira receita bruta anual,

nos seguintes limites: Empresa de Pequeno Porte {EPP) aquela com faturamento superior a R$

360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos

mil reais) e Microempresa (ME) aquela com faturamento igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e

sessenta mil reais). Na hipótese de legislaçáo superveniente que vier a alterar esses limites, prevalecerão

os novos valores fixados.

PaÉgrafo 2ô: Para adesão ao REPIS, as êmpresas enquadradas na forma do caput e parágrafo 10 desta

cláusula deveráo requerer a expedição de CERTIFICADO DE ADE§ÃO AO REPIS através do

encaminhamento de formulário à sua entidade patronal representativa, cuio modelo será fornecido por esta,-..

-ã7' \,s *u rÍlcê ,)l,|:i,Ir",1i:rfrx:ã1';-1Â'-fi;lãí*'* müüsT-ffr-"q637-Piso§uperim-c,P;r820o{0e tNr
\
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devendo estar assinado por sócio da empresa e também pelo contabilista responsável e conter as seguintes

informações:

a) razão social; CNPJ; Número de lnscrição no Registro de Empresas - NIRE; capital social registrado

na JUCESP; faturamento anual; número de empregado§; Código Nacional de Atividades

Econômicas - CNAE; endereço completo; identiÍicação do sócio da empresa e do contabilista

responsável;

b) declaração d" qu" a receita auferida no ano-calendário vigente ou proporcional ao mês da

declaraçáo permite enquadrar â empresa como MICROEMPRESA (ME) ou EMPRESA DE

PEAUENO PORTE (EPP), no Regime Especial de Piso Salarial - REPtSr20l7-2A18;

c) compromisso s comprovaçáo do cumprimento integral da presente Convençâo Coletiva de

Trabalho;

PaÉgrafo 3': Constatado o cumprimento dos pré-requisitolpelas entidades sindicais proÍissional e

patronal, deverão em conjunto, Íornecer às empresas solicitantes, o CERTIFICADO DE ADESÃO AO

REPIE, no prâzo máximo de até 7 (sete) dias úteis, contados a partir da data de recebimento da solicitaçáo

pelo sindicato patronal, devidamente acompanhada da documentação exigida. Em se constatando qualquer

inegularídade, a empresa deverá ser comunicada para que regularize sua situação, também no prazo

máximo de 7 (setê) dias úteis.

PaÉgrafo 4o: A falsidade da declaração, uma vez constatada, ocasionará o desenguadramento da

empresa do REPIS, sendo imputado à empresa requerente o pagamento de diferenças salariais existentes.

Parágrafo 5o: Atendidos todos os requisitos, as empresas receberão da entidade sindical patronal

conespondente, sem qualquer ônus e com validade coincidente com a da presente nornia coletiva,

certificado de enquadramento no regime especialde piso salarial - CERTIFICAÍ)O DE ADESÃO AO REPI§,

que lhes facultará, atê o vencimento da presente Convenção Coletiva, a prática de pisos salariais com

valores diferenciados daqueles previstos na cláusula 1', conforme o mso, a saber, incluindo a garantia do

comissionista, como segue:

Tabela de Valorcs para Microemprêsas (ME) e Empresas de Pequeno PoÉe (EPP) enquadradas no

REPIS

tr

A - EMPREGADOS EM GERAL R$ 1.190,00

B - OPERADOR DE CAIXA R$ 1.365,00

C-FAXINEIROECOPEIRO Rs 1.067,00

D - OFFICE BOY E EMPACOTADOR R$ 880,00

E - AUXILIAR DO COMERCIO R$ 880,00

F - GARANTIA DO COMISSIONISTA R$ 1.426,00

-41. \

/
I

SECITR - Siudimto dor Enprcgados no Comercio de Irapetiringr= f1§i g ftçgile
Rua Virgilio de Rerends 836 CEP: lE.20O-180
Tel.: (015) 32724320 - 08m- 772 9103
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Parigrafo 6": Os salários normativos que não atingirem o valor do salário mínimo nacional vigente
no período, teÉo que ser, obrigatoriamente, a ele igualados.

Parágrafo 70: A função de AUXILIAR DO COMÉRCIO somente poderá ser exercida pelo período máximo

de I (um) ano, devendo, obrigatoriamente, após esse período passar a perceber o salário conespondente à

função de "Empregados em Geral".

Parágrafo 8o: As empresas que protocolarem o formulário a que se refere o parágrafo 20 desta cláusula
poderão praticar os valores do REPlSl2AlT-2018 a partir da data do protocolo, ficando sujeitas ao

deferimento do pleito. Em caso de indeferimento, deverâo adotaros Valores previstos na cláusula 1, com

aplicação retroativa a 1o de NOVEMBRO de 2017.

'\r

PaÉgrafo 90: O prazo para renovaçâo da adesão ao REPIS, cqm efeitos retroativos à data base, será de

até 90 (noventa) dias da assinatura desta Convenção.

Parágrafo 10 - Eventual questionamento relativo ao pagamento de pisos diferenciados previstos nesta

cláusula, em atos fiscalizatórios do Ministério do Trabalho ou em eventuais reclamações trabalhistas
perante a Justiça'do Trabalho, será dirimido mediante a apresentação do CERTIFTCADO DE ADESÃO AO

REPIS 2O17l2ArB a gue se refere o parágrafo 50, desta cláusula.
i

Parágrafo 11o: Na hipótese de rescisões, eventuais diferenças no pagamento das verbas rescisórias, em

decorrência da aplicação indeüda do REPIS, quando apuradas, serão consignadas como ressalvas no

Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.

i\
J

7 - QUEBRA DE GAIxA: 0 empregado que exercer as funçóes de caixa terá direito ao pagamento por

"quebrade-caixa" mensal, no valor da R$ 65,00 (sessenta e cinco reais), a partir da 01 de novembro de

2017.

PaÉgrafo '1": A conferência dos valores do caixa será sempre realizada na presença do respecüvo
operador e, se houver impedimento por parte da empresa, frcará aquete isento de qualquer

responsabilidade.

Parágrafo 2": As empresas que não descontam de seus empregados as eventuais diferenças de caixa não

estão sujeitas ao pagamento por "quebra-de{aixa" prevista no "caput" desta cláusula.

8 - GARANTIA Do GOMISSIONISTA: Aos empregados remunerados exclusivamente a base de comissões
pré-ajustadas sobre as vendas (comissionista puro), Íica assegurada a garantia de uma remuneração

mÍnima, conforme valores estabelecidos na alínea "F" da cláusula 4, nelajá incluído o descanso semanal

remunerado, e que somente prevalecerá no Gaso das comissôes auÍeridas em cada mês não atingirem o

§).
ga

Rua Virgilio de ltszrnde. E3ó CEP: Iil.Z00-1E0 Rrn Momhr Sores, 637 piso Superio,r _ CEp: l§.200{09
Tel.: (015j 32721)3fr - A8Oír- n29fi3 Tcl: (015) 327 I -1758 '
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valor da garanüa e se cumprida integralmente a jornada legal de trabalho de 44 (quarenta e quatro horas)

semanais, conforme artigos 30 e 40 da lei no 12.790113.

PaÉgrafo Único: NÃo lNcoRPoRAÇÃo oE ABoNos oU ANTECIPAçÔE§: Aos valores fixados nesta

cláusula, não seráo incorporados abonos ou antecipações deconentes de eventual legislação

superveniente.

9 - REMUNERAçÃO DAS HORAS EXTRAS DO COMISSIONISTA PURO - O acréscimo salarial das horas

extras, em se tratando de com'rssionista puro, será calculado tomando-se por base o valor das comissões

auferidas no mês (l) ou adotando-se como referência o valor da garantia mínima do comissionista (ll),

prevalecendo o que for maior, obedecidas as seguintes regras:

\.
| - Quando o valor das comissôes auferidas no mês Íor sqperior ao valor da garantia mínima do

comissionista:

a) apura-se o montante total das comissões auferidas no mês;

b) divide-se o mohtante total das comissões auferidas no mês pelo número conespondente à soma das 220

(duzentas e ünte) horas normais e das horas extraordinárias trabalhadas no mês. O resultado equivalerá à

média horária das comissões;

c) multiplicar o valor apurado na alínea "b" por 0,60 (zero vírgula sessenta), conforme percentual previsto na

cláusula nominada "REMUNERAÇÃO DE HORAS EXTRAS". O resultado é o valor do acréscimo;

d) multiplicar o valor apurado na alínea "C pelo número de horas extras laboradas no mês. Gresultado

obtído equivale ao acréscimo salarial das horas extras.

ll - Quando o valor das comissões auferidas no mês for inferior ao valor da garantia mínÍma do

comissionista.

a) divide-se o valor da garantia mínima por 220 (duzentos e ünte), obtendo-se a media horária;

b) mulüplica-se o valor apurado na alínea "a" pot 1,60 (um vírgula sessenta), conforme percentual previsto

na cláusula nomínada "REMUNERAÇÃO Of HORAS EXTRAS". O resultado é o valor da hora

extraordinária;

c) mulüplica-se o valor apurado na alínea 'b" pelo número de horas extras laboradas no mês. O resultado

obtido equivale ao acréscimo salarial das horas extras. .5fr'

SECITR - Sinúcato dm Empregadm no Comercio de Itapetininga, Tahi e Rogiào §INCOMERCIO - Sindimto do Comario Vuejista de It:Fetininp

N

Rua Virgilio de Rerendç, 1136 CEP: lE.2O0-180
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í0 - REmUilERAçÃo DAs HoRAs ExrRA§ Do coMlsstoNt§TA MISTo - o acréscimo satâriat das

horas extras, em se tratando de comissionista misto, equivalerá à soma dos resultados obtídos nos incisos I

e ll, que serão calculados da seguinte forma:

l - Cálculo da paÉe Íixa do sa!ário:

a) divide-se o valor correspondente à parte fixa do salário por 22O (duzentos e vinte), obtendo-se a média

horária;

b) multiplica-se o valor apurado na alínea'a"

na cláusula nominada "REMUNERAÇÃO

extraordinária;

por 1,60 (um vírgula sessepta), conforme peroentual previsto

DE HORAS qXTRAS". O resultado é o valor da hora

c) multiplica-se o valor apurado na alínea "b" pelo número de horas laboradas no mês. O resultado obtido

equivale ao aréscimo salarial das horas extras da parte Íixa do salário.

ll - Cálculo da parte variável do salárüo:

a) apura-se o montante total das comissÕes auferidas no mês;

b) divide-se o montante totaldas comissôes auÍeridas no mês pelo número conespondente à soma das 220

(duzentos e ünte) horas normais e das horas extraordinárias trabalhadas no mês. O resultado equivalerá à

média horária das comissões; t\
§

c) multiplica-se o valor apurado na alínea 'ó" por 0,60 (zero vírgula sessenta), confonne percentual previsto

na cláusula nominada "REMUNERAçÃo og HORAS EXTRAS". o resultado é o valor do acréscimo;

d) multiplica-se o valor apurado na alínea "c pelo número de horas laboradas no mês. O resultado obtido
equivale ao acréscimo salarial das horas extras da parte variável do salário.

íí - REMUNERAçÂO Do REPoUso §Ei,IANAL Dos coMtsstoNtsTAS: A remuneração do repouso

semanal dos comissíonístas será calcuíada tomando-se por base o total das comissóes auferídas durante o
mês, dividido por 25 (vinte e cinco) e multiplicado o valor encontrado pelos domingos e feriados a que /t
fizerem jus, atendido o disposto no artigo 6' da Lei n' ô05/4g. -4'2. N / .-\ vt:
SECITR - Siudicaio dm Eorpregados no Comercio de kapetiniaga" Tatui e Regiàu
Rua Virgilio de Reade, 1136 CEP: 18.200-180
Tel.: (01 5) 3272-.0320 - 0800- 772 9103

SINCOMERCIO - Sindiuto do Conrscio Varejista rle Itapetining
Rua Mmreúm SoreE 637, Piso Superiu - CEP: lE.Z00-009
Tel: (01 5) 327 I -1758
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12 - VERBAS REMUNERAT0RIAS E lNDENlzÁronns Dos coulsstoNtsTAs: o cátculo da

remuneração das férias, do aviso prévio, do afastamento dos 15 {quinze) primeiros dias por motivo de

doença ou acidente de trabalho e do 13" salário dos comissionistas, inclusive na rescisão contratual, terá

como base a média das remunerações dos 6 (seis) últimos meses anteriores ao mês de pagamento.

PaÉgrafo Único: Para a integração das comíssões no calculo do 13' salário será adotada a média

comissional de julho a dezembro, podendo a parcela do 13" salário, conespondente às comissões de

dezembro, ser paga ate o 5' (quinto) dia útil de janeiro-

l3- NÃo lNcoRPoRAçÃo DE cLÁUsuLAs coMo DtREtro ADeulBtDo - As garantias previstas nas

cláusulas nominadas, "PISOS SALARIAIS", "GARANTIA Dq COMISSIONISTA' "REGIME ESPECIAL DE

PISO SALARIAL {REPIS)" não se consütuirão, sob qualquer hiqótese, em salários ftxos ou parte fixa dos

salários, não estando sujeitas aos reajustes previstos nas cláusulas nominadas "REAJU§TE SALARIAL,' e

"REAJUSTE SALARIAL DOS EMPREGADOS ADMITIDOS ENTRE 10 DE NOVEMBROI16 ATE 31 DE

OUTUBRO/17".

í4 - REHUNERAçÃO DE HORAS EXTRAS: As horas extras diárias serão remuneradas com o adicional

de 60% {sessenta por cento), incidindo o percentual sobre o valor da hora normal.

PaÉgrafo Único: Quando as horas extras diárias forem eventuatmente superiores a 2 (duas), a empresa
deverá fomecer refeição comercial ao empregado que as cumprir.

*
í5 - coNTRlBUlçÃo ASslsTENctAL Dos EMPREGADOS - As empresas descontarão de seus
empregados comerciários, beneficiários da presente norma coletiva, integrantes da categoria profissional, a

título de contribuiçáo assistencial, o percentual de até 2% (dois por cento) de sua remuneração mensal,

limitada ao telo de R$ 41,00 {quarenta e um reais) por empregado, na forma da legislação vigente e
jurisprudência que regem a matéria, conforme decidido na assembleia do sindicato da categoria profissional
que aprovou a pauta de reiündicações e autorizou a celebração de Convenção Coletiva de Trabalho.

Parágrafo ío'O desconto previsto nesta ctáusula atende às determinações estabelecidas nos autos da

Ação Civíl Públíca 01M300-10.2006.5.02.0038, da 38'Vara do TrabaÍho do Tribunal Regional do Trabalho
da 2s Região transitada em julgado, bem como à decisão de REPERCUSSÃO GERAL proferida nos autos
DO REGURSO EXTRAORDINÁRIO 730.462 - STF, 24/ro5na14, segundo a quat a superveniência de

lr

decisão do Supremo Tribunal Federal não desconstitui a autoridade da coisa julgada . <F1 . \
\.)"

SECITR Siuúuto dro Earpregados no Comercio de kapetininga. Tatni e Regiào §INCOMERCIO - Sindimto do Comercio
Rua Virgiür de Rszoadq 836 CEP: 18.20O-1E0
Tel.: (015) 3272{3fi -a8Á{.}-nZgrc3

Rm Mmsúm Soareg 637 - Piso Superiu - CEP: 1S.200409
Tcl: (01 5) 327 I -1758
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Panigrafo T - A coniribuição de que trata esta cláusula será descontada mensalmente, exceto nos meses

em que ocorrer o desconto da contribuição sindical, devendo ser recolhida, impreterivelmente, até o dia 15

(quinze) do mês subsequente ao do desconto, exclusivamente em agência bancária constante da guia

respec{iva, em modelo padrão estabelecido pela Federação dos Empregados no Comércio do Estado de

5ão Paulo - FECOMERCTÁRIOS, ou ainda, na rede baneária, através de Íicha de compensação (boleto), no

modelo padrão estabelecido pelo banco conveniado pela FECOMERCIARIOS.

PaÉgrafo 30 - O respectivo sindicato da categoria profissional se enca,regará de encaminhar as guias ou

boletos às empresas, informando o percentual aprovado.

Parágrafo {" - A contribuição assistencial não poderá ser recolhida diretamente nos caixas dos sindicatos

da categoria profssional, sob pena de a empresa arcar cqm o pagamento dobrado do valor devido à

FECOMERCÉRIOS. \

Pará§rafo 50 - O compartilhamento do total da contribuição será efetuado na proporçáo de 80% (oitenta por

cento) para o sindicato da categoria profissional e 20% (vinte por cento) para a FECOMERCIÁRIOS.

Parágrafo 6" - As empresas, quando noüficadas, deverão apresentar, no prazo máximo de í5 (quinze) dias,

as guias de recolhimento da contribuição assístencial, devidamente autenticadas pela agência bancária,
juntamente com o livro ou fichas de registro de empregados.

Parágrafo 7o - O valor da contribuição assistencial revefierá em prol dos serviços sociais da entidade
sindical profissional beneficiária e do custeio financeiro do Plano de Expansão Assistencial da federação.
dos Empregados no Comércio do Estado de São Pauto - FECOMERCIARIOS. 

*

PaÉgrafo 80' Dos empregados admitidos após a data base será descontado idêntico percentual, a partir

do mês de sua admissão, com exceção de quem já tenha recolhido a mesma contribuição em outra
empresa.

Parágrafo 9o - O recolhimento efetuado fora do prazo mencionado no parágrafo 10 desta cláusula será

acrescido de multa de 2% (dois por cento) nos 30 (trinta) primeiros dias. Ocorrendo atraso superior a 30
(trinta) dias, alémda multa de2o/o (dois porcento) conerão juros de mora de 1% (um porcento) ao mês

sobre o valor principal,

ParágraÍo {0 - Fica garantida aos emprêgados comerciários, beneÍiciários da presente Convenção Coletiva
de Trabalho, manifestação de oposição ao desconto aqui previsto, que deverá ser feita pessoalmente, de

uma Única vez, por escrito e de próprio punho, com apresentação de documento com fotografia, em até 15

(quinze) dias antes do pagamento mensal dos salários, na sede ou subsede(s) do respectivo sindicato
representante da categoria profissionâ|, não tendo, ainda, efeito retroativo para devoluçáo dos valores já

§ECITR - §indicato dos Enrprsgados no Comercio de Itapetininga, Taürí c RegiÀo
Rua Virgilio de Rezende, §36 CEP: 18.200-180
Tel.: (01 5) 3272{320 - 0800- 772 9103

§INCOMERCIO - Sindimto do Comsçio Vilsjista di ltapetinir
Rua Mmsúa Soares, 637 - Piso Superim - CEP: lB.Zü0{09

ii

Rua Mmsúa Soares, 637 - Piso Superim - CEP: lB.
Tel: {01 5.} 327 I -175E
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descontados. A manifestação pessoal do empregado tem a Íinalidade de informa-lo de todos os benefícios

oferecidos pela entidade sindical, bem como para que tome conhecimento do programa de aplicaçáo dos

valores anecadados

ParágraÍo 1í - A manifestação de oposiçâo poderá ser relratada no decorrer da vigência desta norma

coletiva.

Parágrafo 12 - O empregado que efetuar oposição ao desconto da contribuição assistencial, na Íorma

prevista nesta dáusula, deveÉ entregar à empresa, em até 05 (cinco) dias úteis a partir da data do

protocolo, copia de sua manifestação, para que não se efetuem os descontos convencionados.

Panágrafo í3 - A responsabilidade pela instituição, percentuais de cobrança e abrangência do desconto é

inteiramente do sindicato representativo da categoria proÍissiona\ficando isentas as empresas de quaisquer

ônus ou consequências perante seus êmpregados, estando ainda o presente desconto ao abrigo do

disposto no artigo 462 da CLT.

Parágrafo {4 - Oconendo disputa judicial em que o objeto da demanda envolva os valores preüstos nesta

cláusula, a emprósa deverá dar ciência expressa da ação, através de comunicado üa SEDEX, com AR, ao

respectivo sindicato da categoria profissionalenvolvido, acompanhado da comprovação dos descontos e do

eÍetivo recolhimento dos valores reclamados, até o encenamento da instruçáo processual. Em caso de

condenação da empresa na devoluçâo desses valores, o sindicato da categoria profissional beneliciário

deverá ressarci-la no prazo máximo de 30 {trinta) dias, contados do trânsito em julgado da sentença

condenatória ou da homologação do acordo judicial, mediante ordem de pagamento idenüÍicada, sob pena

de pagamento em dobro da importância devida.

;
,6 - coÍ{TRlBuçÃo AsstsrENctAL PARA o cusrEro DAs NEcoctAçÕES coLETtvAs -

Conforme deliberado na Assembleia Geral que autorizou a debração da presente Convenção, aplicável

aos integrantes da categoria econômica, restou insütuída uma contribuição destinada ao custeio das

negociaçÕes coletivas, conforme a seguinte tabela:

ii

EMPRESÀS VAREJISTAS VALOR

MICROEMPRESAS R$ 392,00

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE R$ 784,00

DEMAIS EMPRESAS R$ 1.ô54,00

INTEGRANTES DA CATEGORIA DE FEIRANTES E VENDEDORES

AMBULANTES INSCRITOS SOMENTE NA PREFEITURA

R$ 1s1,00

MICRO EMPREEDEDOR INDIVIDUAL _ MEI (isento)

oB§: MICRoEMPRESAS: EMPRESAS CoM FATURAMENTo ANUAL DE ÀrÉ nS s6CI000.00

SECITR - Sindisto drx Bnpregadm no Comercio de ltapefininga" Tatní t Regiào
Rru Virgílio de Rezende, E36 CEP; 18.200-180
Tel.: i01 5) 327243X, -§800- 77?91ü3

SINCOMERCIO - Sindimto do Comucio Va-ejisia de Itapetiuing
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{TREZENTOS E SESSENTA MrL REA|S).

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE: EMPRESAS COM FATURAMENTO ANUAL SUPERIOR A R$

36ü.000,00 (TREZENTOS E SESSENTA MIL REA|S) E |GUAL OU TNFERIOR A RS s.600.000,00 $RÊS
M|LHÔÊS E SEÍSCENTOS MrL REA|S)

PaÉgrafo lo: 0 recolhimento deverá ser efetuado nos dias 30 {trinta) de julho de 2018 e no dia 30 (tdnta}

de agosto de 2018, exclusivamente em agências bancárias, em impresso próprio, que será fomecido à

empresa pela enüdade patronal conespondente.

Panágrafo 2": Dos valores recolhidos nos termos desta cláusula,Züo/q (vinte por cento) será atribuído à

Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo.

PaÉgrafo 3": Na hipótese de recolhimento efetuado fora dqprazo mencionado no parágrafo 'io será

acrescido da multa de 2o/o (dois por cento), além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

PaÉgrafo 40: A referida contribuiçáo abrangerá todos os estabelecimentos, independentemente se matriz

ou Íiliais, inclusive os situados no mesmo município. Os valores a serem recolhidos obedecerão à tabela

contida nesta dáusula.

17 - COMPROVAIITES DE PAGAIT ENTO OOS SALÁROS: As empresas ficam obrigadas a fomecer

comprovantes de pagamento dos salários e respectivos depósitos do FGTS, com discriminação das

importâncias pãgas e descontos efetuados, contendo sua idenüficação e a do empregado.
.t

i\
j

{8 - GARANTIA NA ADMISSÃO: Admitido o empregado para a função de outro dispensado sem justa

causa, salvo se exercendo cargo de confiança, será assegurado àquele salário igual ao do empregado de

menor salário na função, sem considerar vantagens pessoais.

19 - SALÁRE DO SUBSTITUTO: Enquanto perdurar a substituiçâo que não tenha caráter meramente

eventual, o ernpregado substituto fani jus ao salário contratual do substituído.

20 - CHEQUES DEVOLVIDOS: É vedado às empresas descontar do empregado as impoúâncias

correspondentes a cheques sem fundos recebidos, desde que o mesmo tenha cumprido as _p4nrt\
pertinentes ou ocorrer a devolução das mercadorias, aceita pela empresa. -Ê 1^ \\ ''n y/

/

SECITR - Sindicato dcu Empregados no Comercio de ltapetininga. Tatui e Regiào
Rua Virgilio de Rezudq E3ó CEP: lE.20O-180
Tel.: (01 5) 327243?s - O8ffi- 7'7? 9rc3

SINCOMERCIO - §indiuto do Comq'cio Vuejirta de Itapetiriaga
Rua Mmreúr Soueg 637 - Piso Superiu - CEP: lE.Z00-009
Tcl: {015) 3271-1758
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2.t - PAGAMENTOS DoS SALÁRES PoR MElo DE CHEQUES: Quando o empregador efetuar o
pagamento dos salários por meio de cheques, deverá conceder ao empregado, no curso da jornada e no

horário bancário, o tempo necessário ao desconto do cheque, que náo poderá exceder de 30 (trinta)

minutos.

22 - ATESTAD0S MÉDrcoS E oDoNTotÓGrcos: Serão reconhecidos também os atestados médicos

e/ou odontologicos firmados por profissionais habilitados junto ao sindicato representativo da categorÍa,

desde que mencionado o objelo do atendimento, e desde que este mantenha convênio com órgão oficial

competente da Previdência Social; serão reconhecidos também, os atestados médicos dos órgáos da saúde

estadual ou municipal, prevalecendo, sempre, a ordem de prioridade prevista no artigo 12, §§ 1o e 2o do

Decreto n'27.O48149

\

23 - GARANTIA DE EMPREGO DO FUTURO APOSENTADO: Fica assegurado aos empregados em vias

de aposentadoria, nos prazos mínimos legais, de conformidade com o preüsto nos lermos do artigo lBB do

Decreto n" 3.048/99, com a redação dada pelo Decreto no 4.729103, garantia de emprego, como segue:

Parágrafo ío: Para a concessáo das garantias acima, o(a) empregado(a) deverá apresentar comprovante
fomecido pelo INSS, nos termos do artigo 130 do Decreto no 6.7221O8, no prazo máximo de 30 dias após a

sua emissáo, que ateste, respectivamente, os períodos de 2 anos, I ano ou 6 meses restantes para a
implementaçáo do beneficio. A contagem da estabilidade inicia-se a partir da apresentaçâo dos

comprovântes pelo empregado, limitada ao tempo que faltar para aposentar-se. á1

§ECITR - Sindisto du Enrpregarlos ro comucio de Itapetiainga Tahi c Regiào §INC0MERCIo - sinaiá@g"RuaVirgiüodeRerodE836CEP:l8.2OO-1E0 RrnManpúrrSoares,637-pisoSuperim-Cfp,tg.Z0ô{OS -
Tel.: (01 -r) 32724320 - 0800- 772 9103 Tet: {0'l 5) 327 l -lT5B

ir

(

{

\

N

TEMPO DE CONTRTBUIçÃO IDADE MíNIMA

TEMPO DE

TRABALHO NA

MESMA ETI'PRESA

ESTABILTDADE

HOMENS 28 anos 51 anos 28 anos 2 anos

29 anos 52 anos 1ô anos 1 ano

29 e 6 meses S2anoseGmeses 5 anos 6 meses

MULHERES 23 anos 46 anos 23 anos 2 anos

24 anos 47 anos 1 0 anos 1 ano

24anose6meses 4Tanose6meses 5 anos 6 meses
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Parágrafo 2o: A concessão prevista nesta cláusula oconerá uma única vez, podendo a obrigação ser
substituída por uma indenizaçâo correspondente aos salários do período não cumprido ou não

implementado da garantia, não se aplicando nas hipóteses de encenamento das atividades da empresa e

dispensa por justa causa ou pedído da demissão

Parágrafo 3": O empregado que deixar de pleitear a aposentadoria na data em que ele Íizer jus, perderá a
garantia de emprego e/ou indenização conespondente preüstas no parágrafo anterior.

PaÉgrafo 4": Na hipótese da legislação superveniente que vier a alterar as condições para aposentadoria

em vigor, esta clãusula ficará sem efeito.

\
24 - GARANTIA DE EMPREG0 Do coMERcÉRto Ettt IDâOE DE nRESTAR o sERvtço MILITAR:

Fica assegurada garanüa de emprego ao comerciário em idade de prestar serviço militar obrigatório,
inclusive Tiro de Guera, a partir do alistamento compulsório, desde que realizado no primeiro semestre do

ano em que o empregado completar 18 anos, até 30 (kinta) dias após o término do mesmo ou da dispensa
de incorporaçáo,: que primeiro ocorrer.

PaÉgrafo Único: Estâo excluídos da hipótese prevista no "caput" desta cláusula, os refratários, omissos,

desertores e facultatiyos.

25 - GARANTIA DE EMPREGO DA GESTANTE: Fica assegurada garanüa de emprego à gestante, desde 
r

a confirmação da graüdez até 75 (setenta e cinco) dias após o téimino da licença maternidade. i\

Parágrafo Único: Na hipótese de dispensa sem justa czrusâ, a empregada deveÉ apresentar i 
"*oru",atestado médico comprobatório da graüdez durante o aviso prévio, sob pena de decadência do direito

previsto nesta dáusula.

26 - GARAilTIA DE EMPREGO AO EMPREG.ADO AFASTADO pOR MOTTVO DE DOENÇA: Ao
empregado afastado por motivo de doença, Íica concedida, nas licenças acima de 15 (quinze) dias, a partir

da alta preüdenciária, garantia de emprego por período igual ao do afastamento até o limite máximo de 30
(trinta) dÍas.

27 - DIA DO COMERCÉRIO: Pelo Dia do Comerciário - 30 de outubro - seÉ concedida ao empregado do
comércio que pertencer ao quadro de trabalho da empresa nesse dia, um abono cone:'*"0"5i-t t*ç.

SECITR - Si!ú&ü(r dor Enrpregados no Comercio de ltapetininga Tatuí e Regiào
Rua Virgilio de Reands 836 CEP: 18.200-180

§INCOMERCIO - Sindimto do Com«cioVuejisia de Itapetiuinga
Rra Mmseilha Soareq 637 - Piso Superim - C.EP: l B.Z0O-009
Tel: i0l 5) 32? l -1758

$
Tel.: (0r 5) 3272{38 - AEf{')- 772 9103
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ou 2 (dois) dias da sua respectiva remuneração mensal auferida sempre nos meses de outubro, a ser paga

juntamente com esta, conforme proporção abaixo:

a) até 90 (noventa) dias de contrato de trabalho na empresa, o empregado nâo faz jus ao benelicío;

b) de 91 (noventa e um) dias até 180 {cento e oitenta) dias de contrato de trabalho na empresa, o

empregado fará jus a 1 (um) dia;

c) acima de 18't (cento e oitenta e um) dias de contrato de lrabalho na empresa, o empregado fará jus a 2

(dois) dias.

Parágrafo '1": Fica facultado as partes, de comum acordo, qonverter o abono em descanso, obedecida e

proporcionalidade acima, durante a vigência da presente Convenqão.

Parágrafo 2o: O abono previsto no "capuf deste artigo fica garanüda aos empregados em gozo de férias e

as empregadas em gozo de licença matemidade.

28 - coMPENSAçÃo DE HORÁRIO DE TRABALHO: Fica autorizada a compensação da duraçâo diária

de trabalho, obedecidos aos preceitos legais, desde que atendidas as seguintes regras:

a) manifestação de vontade por escrito, por parte do empregado, assistido o menor pelo *u representante

legal, em instrumento individual ou plúrimo, no qual conste o horário normal de trabalho e_o período 
t\compensável das horas excedentes, nos termos do parágrafo 2o do artigo bg da cLT;

b) não estaráo sujeitas ao acréscimo salarial as horas acrescidas em um ou outros dias, dêsde que

obedecidas as disposições dos parágrafos 2" e 3" do artigo 59 da CLT em vigor. As horas trabalhadas

excedentes do horário previsto no referido dispositivo legal, ficarão sujeitas ao adicional previsto na cláusula
'14, sobre o valor da hora normal;

c) as regras constantes desta cláusula serão aplicáveis, no caso do menor, e o trabalho em horário diumo,

isto é, até as 22h00min (vinte e duas) horas, obedecido, porém, o disposto no inciso l, do artigo 413 de CLT;

d) cumpridos os dispositivos desta cláusula, as entidades signatárias da presente Convenção se obrigam,

quando solicitadas, a dar assistência sem ônus para as partes, salvo o da publicaçáo de editais, nos

acordos que venham a ser celebrados entre empregados e empregadores integrantes das respectivas

categorias na corespondente base territorial.
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sob pena de rescisão imediata do contrato, respondendo o empregador pelo pagamento do restante do

aviso préüo.

30 - NOVO EMPREGO . DISPENSA DO AVISO PRÉUO: O empregado dispensado sem justa causa que

obtiver novo emprego antes ou durante o prazo do aüso prévio, ficará desobrigado do seu cumprimento,

desde que solicite a dispensa e comprove o alegado com antecedência de 48 (quarenta e oito) horas,

dispensada, nesta hipótese, a remuneração do período náo trabalhado.

31 - FORNECIMENTO Oe üXfOnilES: Quando o uso de uniformes, equipamentos de segurança,

macacões especiais, for exigido pelas empresas, ficam estas obrigadas a fomecê-los gratuitamente aos

empregados, salvo injustificado extravio ou mau uso. \
.\

32 - NíClo DAS FÉRIAS: O início das férias individuais náo poderá coincidir com sábadqs, domingos, ou

dias já compensados, sendo vedada sua concessão no período de 2 (dois) dias que antecedem aos

feriados ou no período de 2 (dois) dias que antecedem aos dias de repouso semanal remunerado.

PaÉgrafo único'- Desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até

três períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a quatorze dias corridos e os demais não

poderão ser inferiores a cinco dias conidos, cada um.

33 - colNclDÊt{clA DAS FÉRhS coM ÉPocA Do GASAMENT0: Fica facultado ao empregado gozar

férias no período coincidente com a data de seu casamento, condicionada a faculdade a não coincidência

com o mês de pico de vendas da empresa, por ela estabelecida,-e comunicação com 60 (sesserita) dias dd t\
antecedência. +

34 - ASSISTÊNCII JURíDIGA: A empresa proporcionará assistência jurídica integral ao empregado que

for indiciado em inquérito criminal ou responder e ação penal por ato praticado no desempenho normal das

suas funçôes e na defesa do paúimônio da empresa.

35 - ABONO DE FALTA A MÃE COMERCÁRIA: A comerciária que deixar de compareoer ao serviço para

acompanhamênto em consultas médÍcas de seus fi[hos menores de 14 (quatorze) anos, ou ínválidos ou

incapazes, no limite de uma por mês, e em casos de intemações, devidamente comprovadas nos termos da

cláusula 20, terá suas faltas abonadas até o limite máximo de 15 (quinze) dias, durante os respectivos

períodos de ügência da presente Convençáo.

SECITR - Sindicato dos Empregados no Comercio de ltapetiniuga" Ta&l r Regiào
Rua Virgilio de Rezende, 836 CEP: 18.200-180
Tel.: (015) 3272{320 - 0800- 712 9103

§INCOMERCIO - Sinüsto do Cmq-cio Vuejisà de Itapetininga
Rru Mmsúc Soareg 637 - Piso Supsris - CEP: 18.200-009
Tel: (015)3271-1758
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Parágrafo Único: Caso mãe e pai trabalhem na mesma empresa, este benefício poderá ser concedido a

um ou outro, altemativamente, a critério do empregador, obedecidas as condiçôes estabelecidas no "capuf'

desta cláusula.

36 - ABONO DE FALTA AO COIIIERCÉR|o ESTUDANTE: O empregado estudante que deixar de

comparecer ao serviço para prestar exames Íinais que coincidam com o horário de trabalho ou, no caso de

vestibular, terá suas faltas abonadas desde queí em ambas as hipóteses, haja comunicação prévia às

emprêsas com antecedência de 5 (cinco) dias e com comprovação posterior.

37 - CONTRATO DE EXPERIÊUCI* Fica vedada a celeQraçáo de contrato de experiência quando o

empregado for readmitido para o exercício da mesma função na Qlnpresa.

38 - AI}|AÍ{TAMENTO §E SALÁRE {VALE}: As empresas concederão no deconer do mês um

adiantamento de salário aos empregados, ressalvada a hipótese do fornecimento concomitante de "vale-

@mpra" ou qualqüer outro por elas concedidos, prevalecendo, nesses casos, apenâs um deles.

39 - FALECIMENTO DE SOGRO OU SOGRÀ GENRO OU NORA: No caso de falecimento do sogro ou

sogra, genro ou nora, o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço nos dias do falecimento e do

sepultamento, sem prejuízo do salário.
-t

i\
*

40 - AUXíLP FUNERAL: Na oconência do falecimento do empregado, as empresas indenizaráo o

beneficiário com valor equivalente a 40"1o {quarenta por cento) do valor do salário normativo de

"Empregados em Geral', previsto na dáusula 1, para auxiliar nas despesas com o funeral.

Parágrafo Único: As empresas que tenham seguro para a cobertura das despesâs com funeral em

condições mais benéÍicas, ficam dispensadas da concessão do pagamento do beneficio previsto no "caput"

desta cláusula.

4í - DOCUIbIENTOS - RECEBIMENTO PELA EMPRESA: A Carteira de Trabalho e Prevídêncía Socíal,

bem como certidões de nascimento, de casamento e atestados, serão recebidos pela empresa, contra-^

recibo, em nome do empregado. ã2. \ t-
)

SECITR - Sindicato dm Ernpregadoe no Comercio de Itapdininga, Taüri c Regiào
Rua Virgilio de Rrzeade 836 CEP: 18.200-180
Tel.: (015) 327243X) -OBW-T129103

SINCOMERCIO - Sindimto do CmsEioVrejista rte ltapetininga \ \\ \
Rua Mmseúm Soueg 637 - Piso Superim - CEP: t8.200{09 \ \ \rer:(0r5)327r.r75E 

Nr/
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42 - DESPESAS PARA RESCISAO CONTRATUAL: As empresas ficam obrigadas a fornecer refeição e

transportes aos empregados que Íoram chamados para homologaçâo da rescisão contratual fora da cidade

onde prestavam seus serviços.

43 - MULTA - Fica estipulada multa no valor de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais), a partir de 01 de

novembro de 2Ü17, por empregado, pelo descumprimento das obrigações de fazer contidas no presente

instrumento, a Íavor do prejudicado.

Parágrafo único - A multa prevista nesta cláusula não será cumulativa com a multa preüsta na cláusula

nominada .coNTRtBUtÇÃo ASS|STENC|AL DOS EMPREGADOS".

44 -TRABALHO ilOS FERIADOS: Na forma do artigo 6"-A da Lei n' 10.101, de 19t12t2000, alterada peta

Lei no 11.603/07, bem como da legislação municipal aplicável, fica autorizado o trabalho em feriados no

comércio em geral, inclusive para os supermerúados, hipennercados e congêneres, com exceção dos dias

25 de dezembro (Natal) e 1o de janeiro (Confratemização Universal), desde que atendidas as seguintes

regras: {ok)

As empresas deverão encaminhar requerimento ao Sindicato do Comércio Varejista de ltapetininga

(SINCOMERCIO ITAPETININGA) que, após análise conjunta mm o Sindicato dos Empregados no

Comércio de ltapetininga, Tatuí e Região (Sincomerciários) e uma vez veriÍicado o cumprimento

integral da Convenção Coletiva de Trabalho, poderão autorizar o trabalho nesses dias;

apresentação, pela empresa, de declaração de que' está sendo cumprida integálmente a

Convenção Coletiva de Trabalho; Ê

pagamento do acréscimo de 100% (cem por cento) sobre o valor da hora normal trabalhada;

concessão de descanso compensatório em dia a ser estabelecido de comum acordo entre empresa

e empregado, a ser gozado, no máximo, em até 60 (sessenta) dias a partir do mês seguinte ao

trabalhado, sob pena de dobra;

independentemente de a carga hsrária trabalhada pelos empregados nos feriados ser inferior a um

dia de labor, a folga compensatória deverá conesponder a um dia com jornada normal de trabalho,

além de todas as vantagens e/ou benefícios convencionados neste instrumento;

quando o feriado recair em domingo, serão aplicadas as normas acima previstas para o trabalho em

feriados;

o disposto nesta cláusula não desobriga a empresa a saüsfazer as demais exigências dos poderes

Públicos em relação à abertura de seu estabelecimento;

o descumprimento de qualquer disposi@o desta cláusula ensejará para a empresa intatora multa

ti\b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

§INCOMERCIO - Shdiqto do Cmucio Vacjista de Itapeiininga
Rua Mmrerür SoaÍes, 637 - Piso Superior - CEP: 18.200409
Tel: {01 5) 327 I -1758

\l-

de R$ 295,00 {duzentos e noventa e cinco reais), por empregada, afavor do prejudicad%í1 

\

SECITR - Sindimto dcx Empregados no Cooercio de Itapeiininge, Tatni c Regiào
Rua Virgilio de Rezmde, E3ó CEP: 1t.200-180
Tel.: (015) 3272-03n -AtW-T129rc3
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Parágrafo ío: Fica autorizado o trabalho no comércio em geral, inclusive para os supermercados,

hipermercados e congêneres, no feriado de 1" de Maio, observado o disposto nas alíneas desta cláusula" O

acréscimo previsto na alínea "b" será de 200% (duzentos por cento) sobre o valor da hora normal

trabalhada.

Parágrafo 2": A multa prevista nesta dáusula náo será cumulativa com a multa prevista na cláusula 45

desta CCT.

45 - COMUNICAçÃO PRÉV$: A entidade sindical representante da categoria profissional se obriga, na

hipótese de convocação de empresas em razâo de denúncias de irregularidades em face da legislação ou

de descumprimento desta convenção coletiva, a comunicar previamente.a entidade sindical representante

da categoria econômica para que, no prâzo de 5 (cinco) diqs, esta preste assistência e acompanhe suas

representadas. '\

46 - FIXAçÃO Oe OUTRAS VANTAGENS: Fica convencionado que, durante a vigência da presente

Convenção Coleüva, poderão ser negociadas e Íixadas outras vantagens de natureza econômica e/ou

sociais, indusive em caso de mudanças de legislação municipal no que diz respeito à abertura do comércio

nela não previstas.

47 - CÂMARAS |NTERS|NDICAIS DE CONC|L|AçÃO TRABALHTSTA DO COUERCTO - CtNTEC',s:

Qualquer demanda de natureza trabalhista poderá ser submetida à Comissâo de Conciliaçáo Prévia se, na

localidade de prestaçâo de serviços, a mesma houver sido instituída, conÍorme disposto na Lei no 9.958/00.

48 - MULTA Fica estipulada multa no valor de R$ 65,00 (séssenta e cinco reais), a partii da 01 de i\
novembro de 2017, por empregado, pelo descumprimento das obrigaçóes de fazer contidas nti presente

instnrmento, a favor do prejudicado.

PaÉgrafo Único: A multa prevista nesta dáusula náo será cumulaüva com a multa previsl,a na cláusula 41.

49 - PRoRRoeAçÀo, REv§Âo, DENÚNclÀ, ou REvoGAçÂo ToTAL ou pARctAL: Nos casos de

pronogaçáo, revisão, denúncia, ou revogação total ou parcial desta Convençâo, seráo observadas as

disposi@es constantes do artigo 615 da Consolidação das Leis do Trabalho.

50- ABRANGÊNCIA: A presente Convenção Coletiva se aplica aos municípios de ltapetininga, Alambari,

São Miguel Arcanjo, Sarapuí, Guareí, Angatuba e Campína do Monte lúegre, com exceção da

representação da categoria econômica de comércio varejista de produtos farmacêuticos, conforme carta

sindical registrada no Ministério do Trabalho sob o no DNT32.590 de 02 de setembro de í943. dr-.

SECITR - Sindieto ds E:rrpregados no Comercio de hapetininga- Tatui e Regiào
Rua Virgilio de Rrzmde §36 CEP: 18.20O-180
Tel.: (01 5) 327243m - $800- 772 9103

§INCOMERCIO - §indimto do Comucio Ya-ejista de Ikpetininga
Rua Monsaúrx Soares, 637 - Piso Snperiu - CEP: I E .200{09
Tel: (01 5) 327 I -1758
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5{ - JoRNADA l{oRMAL DE TRABALHO: Atendido ao disposto no artigo 3' da Lei n, 12.1gat2013, a
jornada noÍÍnâl dos empregados comerciários não excedeÉ 44 (quarenta e quatro) horas semanais,
respeitado o limite mínimo de 6 (seis) horas diárias e 36 (trinta e seis) horas semanais.

Parágrafo único: Jomadas diversas das previstas no caput, com exceção da jornada noturna, somente
seráo admitidas mediante celebração de Acordo coletivo, o qual deverá ser firmado pela empresa
interessada, nos termos previstos na cLÁusuLA 49 (ACoRDos colETlvos).

52 - coNTRoLE ELETRÔNtco ALTERNATIVo DE JoRNADA DE TRABÀLHo - Ficam as empresas
autorizadas a adotar sístemas eletrônicos altemaüvos de controle de jornada de trabalho, mnforme previsão
da Portaria 373, de 25 de fevereiro de 2011, do Ministério do{rabalho e Emprego desde que observado o
seguinte:

PaÉgrafo 10 - A adoçáo de sistema alternativo que melhor atenda ao sistema de controle de jomada da
empresa deve cumprir as exigências que se seguem:
| - Estar disponível no local de trabalho;

ll - Permitir a idenüficação de empregador e empregado;
lll - Possibilitar, através da central de dados, a extraçâo eletrônica e impressa do registro das marcaçôes
realizadas pelo empregado.

Parágrafo 2" - Fícam as empresas desobrigadas de utilizar mecanismo impressor em bobina de papet,
integrado ao relógio de ponto.

PaÉgrafo 30 - fu empresas disponibilizarão para todos os seus empregados, mensalment", *pl de seu i\
registro de ponto. §

Parágrafo 4" - os sistemas altemativos eletrônicos de controle de jornada de trabalho não podem e náo
devem admitir:

| - Restrições à marcação do ponio;

ll - Marcaçáo automática do ponto;

lll - Exigência de autorização preüa para mareação de sobrejornada; e,
lv - A alteração ou eriminação dos dados registrados pero empregado.,,

53 ' AcoRDos coLETIVos: os síndicatos convenentes, objetivando o aprimoramento das relaçÕes
trabalhistas e a solução de problemas envolvendo seus representados, obrigam-se à negociação e à
celebração conjunta, sob pena de inefcácia e invalidade, de termos de compromisso, ajustes de conduta ou
acordos coleüvos envolvendo quaisquer empresas, associadas ou não, que integrem a respectiva categoria
econômica nos termos do disposto no inciso Vldo art. 8" da Constifuição Federal. :-). \ ,

v
lEcf'r _ liadrcato aor n rp-gr@
Rua Virgílio de Rezeadq 836 CEp: IS.ZO0-IEO

- Sindieto do Comucio rle Iiapetining
Rua Morserúç Smeq 637 - piso Sup€riq - Clp: rr.iãó-rjísTel.: (0I5) 327243n -b&m-772sto3 Tel: (015) 3271-1758
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Parágmfo único . Para os fins do disposto na caput, as empresâs interessadas deveráo dar ciência ao
respectivo Sindicato Patronal para que este assuma a direção dos entendimentos entre os interessados,

nos termos do disposto no art. 6í7 da CLT.

54 - UGÊNCIA: A presente Convenção Coletiva de Trabalho terá vígência de 12 (doze) meses, coniados a

partir de 1' de novembro de 2017 até 31 de outubro de 2018.

PaÉgrafo l': Os efeitos desta. Convenção Coletiva de Trabalho se estenderão até a celebração de nova

Convenção Coletiva de Trabalho, respeitado o ptazo limite de dois anos, consoante o disposto no art. 614,

parágrafo 3o, da CLT. 
.. 

..

Parágrafo 20: Diante do compromisso Íirmado entre as enüd,ades sindicais, as partes ajustam que a

entidade sindical prejudicada poderá ajuizar ação de cumprimento em face dos órgãos do poder judiciário

trabaÍhista no tocante às obrigações de fazer contidas no presente instrumento.

Itapetininga, 't3 de julho de 2018.

DE MEIRA GOST.ABTLE MATARAZZO J ÚNloR

Presidente do Sindicato do Comércio Varejista

de ltaleüninga e Região

dos Empregados

cÁssro H Eiüúau E MATARAzzo cARREIRA
.'194, pelo Síndicato dos Advogado - OAB/SP no 182.889, pelo Sindicato

Itapetininga, Tatuí e do Comércio Va§ista de ltapelininga e Região

e Região
t

*\

OAB/SP no 1

no Comércio

SECITR - Sindicato dor Eolpregados no Comercio de hapetininga, TaIri e Regiào
Rua Virgiüo de Rerende, 836 CEP: 1E.200-180
Tel.: (015) 3272{3fr -$W}-Tl?9rc3

§INCOMERCIO - Sindieto do Comucio Yarejista de Itapetininga
Rua Morsenho Soareg 637 - Piso Superim - CEP: 18.200{09
Tel: {01 5.) 32? l -1758


