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SINDICATO DOS EMPREGADOS NO
COMERCIO DE SUMARE E HORTOLANDIA

CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO

Por este instrumento e na melhor forma de direito, de um lado, como
representante da categoria profissional, 0 SINDICATO DOS EMPREGADOS NO
COMERCIO DE SUMARE E HORTOLANDIA, com sede na Rua Ipiranga, nO532,
Centro, Sumare/SP, neste ate representado por sua Presidente, Sra. Nanci
Teresinha Felippe Fernandes, assistido por seu advogado Dr. Demetrius Adalberto
Gomes, inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil sob 0 nO147.404
e de outro lado, como representante da categoria economica, 0 SINDICATO DO
COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALiMENTICIOS DO ESTADO DE SAO
PAULO - SINCOVAGA, inscrito no CNPJ 49.087.273/0001-04, portador da Cara
Sindical registrada no Iivro 02 as fls. n.o32, sob 0 n.o 8877/1941, com sede na Rua
24 de Maio, n.o 35,13° andar, Conjuntos 1312/1315, Centro, Sao Paulo/SP, neste
ate representado por seu Presidente, Sr. Wilson Hiroshi Tanaka, assistido por seu
advogado Dr. Mauricio Dias de Andrade Furtado, inscrito nos quadros da Ordem
dos Advogados do Brasil sob 0 nO220.947 celebram, aplicavel as empresas do
comercio varejista de generos alimenticios de Suman~ e Hortolandia, a
presente CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO, em conformidade com as
clausulas seguintes:

1 - REAJUSTE SALARIAL: Os salarios fixos ou parte fixa dos salarios mistos dos
empregados admitidos ate 31/08/2008, nas empresas da categoria economica do
varejo de generos alimenticios de Sumare e Hortolandia, serao reajustados a
partir de 01 de setembro de 2008, mediante aplica<;ao do percentual de 8,5% (oito
e meio por cento), incidente sobre os salarios ja reajustados em 1° de setembro de
2007.

Paragrafo unico: Os valores devidos decorrentes do reajustamento previsto nesta
c1ausula e nas de numero 2, e 4 serao pagos, sob a forma de abono, em uma
unica parcela juntamente com a folha de pagamento no mes de dezembro de
2008, sem qualquer acrescimo.

2 - REAJUSTE SALARIAL DOS EMPREGADOS ADMITIDOS ENTRE 01 DE
SETEMBRO/07 ATE 31 DE AGOSTO/OS: 0 salario fixe ou parte fixa dos salarios
mistos dos empregados admitidos serao reajustados, a partir de 01 setembro de
2008, mediante a aplica<;ao do reajuste previsto na clausula 1, proporcional
correspondente a 1/12 (um doze avos), por mes ou fra<;ao igual ou superior a 15
(quinze) dias trabalhados no referido periodo, incidente sobre os salarios ou a
parte fixa dos salarios vigentes no mes de competencia da referida admissao nas
empresas abrangidas. ~ /'
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3 - COMPENSACAO: Nos reajustamentos previstos nas clausulas 1 e 2 serao
compensados, automaticamente, todos os aumentos, antecipac;6es e abonos,
espontaneos e compuls6rios, concedidos pela empresa no periodo compreendido
entre 01/09/07 a 31/08/08, salvo os decorrentes de promoc;ao, transferencia,
implemento de idade, equiparac;ao e termino de aprendizagem, alem do abono
previsto no paragrafo unico da clausula 1.

4 - SALARIOS NORMATIVOS: Ficam estipulados os seguintes salarios
normativos, a viger a partir de 01/09/08 e desde que cumprida integralmente a
jornada legal de trabalho:

A - EMPRESAS COM ATE 10 (DEZ) EMPREGADOS:

EMPREGADOS EM GERAL 605,00
CAIXA 676,00
GARANTIA DO COMISSIONISTA 726,00
FAXINEIRO E COPEIRO 556,00
OFFICE BOY E EMPACOTADOR 490,00
QUEBRA DE CAIXA 33,00

EMPREGADOS EM GERAL 663,00
CAIXA 714,00
GARANTIA DO COMISSIONISTA 780,00
FAXINEIRO E COPEIRO 586,00
OFFICE BOY E EMPACOTADOR 490,00
QUEBRA DE CAIXA 33,00

5 - REGIME ESPECIAL DE PISO SALARIAL (REPIS) - SALARIO DE
ADMISSAO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE):
As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), conforme disposto
na Lei Complementar nO. 123/2006 - SIMPLES NACIONAL- tem tratamento
diferenciado e favorecido, ora reconhecido pelos sindicatos convenentes atraves
do REPIS, assegurando-se-Ihes, na vigencia desta norma, verificados e cumpridos
os requisitos constantes deste artigo e paragrafos, 0 salario de admissao de R$
523,00 (quinhentos e vinte e tres reais).
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pessoa jurfdica que em cada ano-calendario aufira receita bruta (faturamento)
igual ou inferior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), enquanto que
empresa de pequeno porte e a que aufere R$ 2.400.000,00 (dois milhoes e
quatrocentos mil reais).

Paragrafo 2°:_ Sao requisitos para a concessao do CERTIFICADO DO REPIS

Sao requisitos para a concessao do CERTIFICADO DO REPIS 2008/2009:

a - Solicita<;ao da empresa endere<;ada e postada para a entidade patronal, Rua
24 de Maio nO35, 13°, Conjunto 1.313, Sao Paulo - Capital - CEP 01041-003;

b - Declara<;ao sob as penas da lei e responsabilidade assinada pelo empresario,
titular ou s6cio da empresa, e tambem pelo contabilista responsavel,
disponibilizada no site: www.sincovaga.com.br. ou na sede da entidade, da qual
constem:

1. Razao social, CNPJ, NIRE, Capital Social registrado na JUCESP,
endere<;o completo, atividade social, identifica<;ao do empresario e
contabilista responsavel;

2. Numero de empregados na data da declara<;ao;
3. Declara<;ao de que a RECEITA TOTAL auferida no ana calendario vigente

ou proporcional ao mes da declara<;ao permite enquadrar a empresa com
MICROEMPRESA (ME) ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) no
regime do REPIS 2008/2009;

4. Compromisso e/ou comprova<;ao de cumprimento das c1ausulas desta
conven<;ao; e,

5. Ciencia de que a falsidade de declara<;ao ocasionara 0

desenquadramento do REPIS e imediato e conseqOente pagamento de
diferen<;as salariais.

Paragrafo 3°: - Preenchidos os requisitos do paragrafo 2°, letras e incisos as
empresas receberao da entidade sindical patronal, sem qualquer onus, 0

CERTIFICADO DO REPIS 2008/2009, que Ihes assegura 0 direito a pratica do
salario normativo acima indicado.

Paragrafo 4° - A entidade patronal, mensalmente, encaminhara ao sindicato
laboral, para fins estatfsticos e de verifica<;ao em atos homologat6rios, rela<;aodas
empresas que receberam 0 CERTIFICADO DO REPIS 2008/2009.

Paragrafo 5° - Em atos homologat6rios de rescisao de contrato de trabalho e
comprova<;ao perante a Justi<;a Federal do Trabalho do direito ao pagamento dos
salarios de admissao previstos nesta clausula, a prova do empregador se fara
atraves da apresenta<;ao do CERTIFICADO DO REPIS 2008/2009.

Paragrafo 60 - Apos 180 dias percebendo salario de ingresso, 0 empregado
passara a se enquadrar em uma das fun<;oes de nfvel salarial superior acima
especificadas, a criterio da empresa, a exce<;aode office-boy e empacotador.

http://www.sincovaga.com.br.
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6 - INDENIZACAO DE QUEBRA DE CAiXA: 0 empregado que exercer as
fun<;oes de caixa, a partir de 01 de setembro de 2008, tera direito a indeniza<;ao
por "quebra-de-caixa" mensal, conforme valores definidos na clausula 4.

Paragrafo 10 - A conferencia dos valores do caixa sera sempre realizada na
presen<;a do respectivo operador e, na hip6tese de impedimento por parte da
empresa, ficara ele isento de qualquer responsabilidade.

Paragrafo 20 - As empresas que nao descontam de seus empregados as
eventuais diferen<;as de caixa nao se sujeitam ao pagamento da indeniza<;ao,
prevista no "caput", por "quebra-de-caixa".

7 - GARANTIA DO COMlssIONlsTA: Aos empregados remunerados
exclusivamente a base de comissoes percentuais pre-ajustadas sobre as vendas
(comissionistas puros), fica assegurada a garantia de uma remunera<;ao minima,
conforme valores estabelecidos na alfnea na c1ausula 4 "A" e "B", nela incluido 0
descanso semanal remunerado, e que somente prevalecera no caso das
comissoes auferidas em cada mes nao atingirem 0 valor da garantia e se
cumprida integralmente a jornada legal de trabalho.

8 - NAO INCORPORACAO DE ABONOs OU ANTECIPACOEs: Aos valores
fixados nas letras "A" e "B" da clausula 4, nao serao incorporados abonos ou
antecipa<;oes decorrentes de eventual legisla<;aosuperveniente.

9 - REMUNERACAO DAs HORAs EXTRAS DOS COMlssIONlsTAs: 0
acrescimo salarial de horas extras, em se tratando de comissoes, sera calculado
tomando-se por base 0 valor da media horaria das comissoes auferidas nos 6
(seis) meses antecedentes, sobre 0 qual se aplicara 0 correspondente percentual
de acrescimo, multiplicando-se 0 valor do acrescimo pelo numero de horas extras
remuneraveis, de conformidade com 0 disposto na clausula 13, conforme segue:

b. dividir 0 valor encontrado por 220 (duzentos e vinte) para obter 0 valor da
media horaria das comissoes;

c. multiplicar 0 valor da media horaria apurada na alfnea "b" por 0,6 (zero
virgula seis) conforme percentual previsto na clausula 13. 0 resultado e 0

valor do acrescimo;

d. multiplicar 0 valor do acrescimo apurado na alfnea "c" pelo numero de
horas extras laboradas no meso0 resultado e 0 valor a ser pago a titulo de
acrescimo salarial de horas extras a que faz jus 0 comissionista.
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10 - REMUNERACAO DO REPOUSO SEMANAL DOS COMISSIONISTAS: A
remunerayao do repouso semanal dos comissionistas sera calculada tomando-se
por base 0 total das comissoes auferidas durante 0 mes, dividido por 25 (vinte e
cinco) e multiplicado 0 valor encontrado pelos domingos e feriados a que fizerem
jus, atendido 0 disposto no art.o 6°, da Lei n.o605/49.

11 - VERBAS REMUNERATORIAS DOS COMISSIONISTAS: 0 calculo da
remunerayao das ferias, do aviso previo e do 13° salario dos comissionistas,
inclusive na rescisao contratual, tera como base a media das remunerayoes dos 6
(seis) ultimos meses anteriores ao mes de pagamento.

Paragrafo unico - Para a integrayao das comissoes no calculo do 13° salario sera
adotada a media comissional de julho a dezembro, podendo a parcela do 13°
salario, correspondente as comissoes de dezembro, ser paga ate 0 5° (quinto) dia
util de janeiro.

12 - NAO INCORPORACAO DE CLAuSULAS COMO DIREITO ADQUIRIDO: As
garantias de comissionistas previstas na clausula 4 nao se constituirao, sob
qualquer hip6tese, em salarios fixos ou parte fixa dos salarios, nao estando
sujeitas aos reajustes previstos nas c1ausulas 1 e 2.

13 - REMUNERACAO DE HORAS EXTRAS: As horas extras diarias serao
remuneradas com 0 adicional legal de 60% (sessenta por cento), incidindo 0

percentual sobre 0 valor da hora normal.

Paragrafo unico: Quando as horas extras diarias forem eventualmente superiores
a 2 (duas), desde que atendidos aos termos do art. 61 da CLT, a empresa fica
obrigada a fornecer refeiyao comercial ao empregado que as cumprir.

14 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL E CONFEDERATIVA DOS
EMPREGADOS: As empresas se obrigam a descontar em folha de pagamento e
recolher de seus empregados, sindicalizados ou nao, a titulo de contribuicao
assistencial, 0 percentual de 6% (seis por cento) de sua respectiva remunerayao
do mes de novembro/08, Iimitado cada desconto ao valor de R$ 109,00 (cento e
nove reais), que devera ser descontados com a folha de pagamento de dezembro
de 2008 e a tftulo de contribuiCao confederativa 6% (seis por cento) de suas
respectivas remunerayoes no mes de maio de 2009, ate 0 limite de R$ 109,00
(cento e nove reais), ambas devidamente aprovadas na assembleia da entidade
profissional qual autorizou a celebrayao da presente norma coletiva.

Paragrafo 1° - As contribuiyoes tratadas nesta clausula serao descontadas nos
meses referidos no "caput", pagas ate 0 vencimento, em agencia bancaria atraves

~
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de guia de recolhimento no modelo padrao, distribuida gratuitamente pelo
Sindicato Profissional.

Paragrafo 2° - Dos empregados admitidos apes 0 mes de setembro de 2008 sera
descontada a mesma taxa estabelecida nesta c1ausula, no mes de sua admissao,
com excec;ao de quem ja a tenha recolhido em outro empresa para 0 sindicato
representativo da categoria comerciaria.

Paragrafo 3° - 0 recolhimento das contribuic;oes efetuado fora do prazo
mencionado paragrafo 1° sera acrescido de multa de 10% (dez por cento) nos
trinta primeiros dias.

Paragrafo 4° - Ocorrendo atraso superior a 30 (trinta) dias, alem da multa de 10%
(dez por cento) correrao juros demora de 1% (um or cento) ao mes sobre 0 valor
do principal, alem de correc;ao monetaria igual a variac;ao da UFIR ou de outro
indicador que venha a substitui-Ia.

Paragrafo 5° - 0 desconto previsto nesta clausula fica condicionado a nao
oposic;ao do empregado sindicalizado ou nao. A oposic;ao sera manifestada por
escrito junto ao respectivo sindicato profissional ate 10 (dez) dias apes a
assinatura da presente norma coletiva.

Paragrafo 6° - A contribuic;ao confederativa nao podera ser descontada nos
meses em que houver desconto da contribuic;ao

Paragrafo 7° - As empresas, quando notificadas, deverao apresentar no prazo
maximo de 15 (quinze) dias as guias de recolhimento da contribuic;ao assistencial
devidamente autenticada pela agencia bancaria.

15 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL PATRONAL - Com previsao na alinea "e"
do artigo 513 da CLT, aprovada pela Assembleia Geral Extraordinaria da categoria
realizada no dia 13 de agosto de 2008, fica instituida CONTRIBUICAO
ASSISTENCIAL. Oeste modo, considerando-se 0 entendimento do Egregio
Supremo Tribunal Federal - STF - (RE 189960-3), todas as empresas integrantes
da categoria econ6mica do varejo de generos alimenticios, independentemente de
seu porte e numero de empregados (ME, EPP, OPTANTES DO SIMPLES
NACIONAL, e demais) deverao recolher a CONTRIBUiCAO ASSISTENCIAL a
favor do SINOICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS
ALiMENTfcIOS, DO ESTAOO DE sAo PAULO, nos valores maximos, conforme
segue:



sincovaga sp
Comerciarios mais unidos

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO
COMERCIO DE SUMARE EHORTOLANDIA

VALOR EM REAIS

PORTE DA EMPRESA

MICROEMPRESAS (ME) 120,00

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) 250,00

SOCIEDADES L1MITADAS- CNAEs dif. De 4711-3 250,00

Numero total de Valor da Contribuic;ao
empregados da
empresa em lojas de
Suman~ e de
Hortolandia

De 01 a 50 R$ 400,00

De 51 a 100 R$ 600,00

De 101 a 300 R$1.800,00

De 301 a 500 R$ 2.400,00

De 501 a 1000 R$ 3.600,00

De 1001 a 2500 R$ 6.000,00

De 2501 a 3500 R$ 45.000,00

De 3501 a Acima R$ 60.000,00

Paragrafo 1° - Os recolhimentos serao efetuados ate 10 de dezembro de 2008,
atraves de:

a) FICHA DE COMPENSACAO - Sera remetida, por via postal, ficha de
compensa<;ao da Contribui<;ao Assistencial, que podera ser paga em
qualquer institui<;ao financeira participante do Sistema de Compensa<;ao,
ate a data limite (30-12-08);

b) Ap6s a data de vencimento, ate 30 (trinta) dias, pagavel somente nas
agencias da Caixa Economica Federal- CEF; e,

c) Em caso do nao recebimento, em tempo habil, da ficha de compensa<;ao
para pagamento, solicitar 2a. via atraves do tel. 11-3335-1100.

Paragrafo 2° - 0 recolhimento efetuado fora dos prazos mencionados no
paragrafo 1° sera acrescido de multa de 2% (dois por cento) ao mes, alem de
juros de mora de 1% (urn por cento) ao meso
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Paragrafo 3° - As empresas constituidas ap6s 01/09/08 recolherao a Contribui9ao
Assistencial relativa a 2008/2009 no mes de sua abertura atraves de ficha de
compensa9ao que sera enviada em ate 30 dias ap6s a mesma. Em caso de nao
recebimento da guia solicitar 2a. via conforme disposto nesta clausula.

16 - COMPROVANTES DE PAGAMENTO DOS SALARIOS: As empresas ficam
obrigadas a fornecer comprovantes de pagamento dos salarios e dos respectivos
dep6sitos ao FGTS, com a discrimina9ao das importancias pagas e dos descontos
efetuados, contendo a identifica9ao do respectivo empregado.

17 - GARANTIA NA ADMISSAO: Admitido 0 empregado para a fun9ao de outro
dispensado sem justa causa, salvo se exercendo cargo de confian9a, sera
assegurado aquele, salario igual ao do empregado de menor salario na func;ao,
sem considerar vantagens pessoais.

18 - SALARIO DO SUBSTITUTO: Enquanto perdurar a substituic;ao, que nao
tenha carater meramente eventual, 0 empregado substituto fara jus ao salario
contratual do substituido.

19 - CHEQUES DEVOLVIDOS: E vedado as empresas descontar do empregado
as importancias correspondentes a cheques sem fundos recebidos, desde que 0

mesmo tenha cumprido as normas pertinentes ou ocorrer a devolu9ao das
mercadorias, aceitas pela empresa.

20 - PAGAMENTO DOS SALARIOS POR MEIO DE CHEQUES: Quando 0

empregador efetuar 0 pagamento dos salarios por meio de cheques, devera
conceder ao empregado, no curso da jornada e no horario bancario, 0 tempo
necessario ao desconto do cheque, que nao podera exceder de 30 (trinta)
minutos.

21 - ATESTADOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS: Atendida a ordem de
prioridade estabelecida no artigo 75 do Decreto 3.048/99, e entendimento do
Enunciado n.o 15 do TST, serao reconhecidos os atestados medicos e/ou
odontol6gicos firmados por profissionais habilitados junto ao sindicato profissional
ou por medicos dos 6rgaos da saude estadual ou municipal, desde que estes
mantenham convenio com 0 6rgao oficial competente da Previdencia Social ou da
Saude.

Paragrafo Unico - Os atestados medicos deverao obedecer aos requisitos
previstos na Portaria MPAS 3.291/84, devendo constar, inclusive, 0 diagn6stico
codificado, conforme 0 C6digo Internacional de Doen9as (CID), nesse caso, com a
concordancia do empregado, bem como deverao ser apresentados a empresa em
ate 5 (cinco) dias de sua emissao.
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22 - GARANTIA DE EMPREGO DO FUTURO APOSENTADO: Fica assegurado
aos empregados em vias de aposentadoria, nos prazos minimos legais, de
conformidade com 0 previsto no art. 188 do Decreto nO 3048/99, garantia de
emprego, como segue:

TEMPO DE TRABALHO NA MESMA ESTABILIDADEEMPRESA

20 anos ou mais 2 anos

10 anos ou mais 1 ana

5 anos ou mais 6 meses

Paragrafo 1° - Para a concessao da garantia acima, 0 (a) empregado (a) devera
apresentar comprovante fornecido pelo INSS, nos termos do art. 130 do Decreto
nO 3048/99, que ateste, no prazo maximo de 30 dias ap6s a sua emissao,
respectivamente, os periodos de 2 anos, 1 ano ou 6 meses restantes para
implementac;ao do beneficio. A contagem da estabilidade inicia-se a partir da
apresentac;ao dos comprovantes pelo empregado, limitada ao tempo que faltar
para aposentar-se.

Paragrafo 2° - A concessao prevista nesta clausula ocorrera uma unica vez,
podendo a obrigac;ao ser substituida por indenizac;ao correspondente aos salarios
do periodo nao cumprido ou nao implementado da garantia, nao se aplicando nas
hip6teses de encerramento das atividades da empresa e dispensa por justa causa
ou pedido de demissao.

Paragrafo 3° - 0 empregado que deixar de apresentar 0 comprovante fornecido
pelo INSS no prazo estipulado no paragrafo 1°, salvo impossibilidade noticiada
pela Previdencia, ou ainda, de pleitear a aposentadoria na data em que a ela fizer
jus, perdera a garantia de emprego e/ou indenizac;ao correspondente, previstas no
paragrafo anterior.

Paragrafo 4° - Na hip6tese de legislac;ao superveniente que vier a alterar as
condic;oes para aposentadoria em vigor, esta clausula ficara sem efeito.

23 - ESTABILIDADE DO EMPREGADO EM IDADE DE PRESTAR 0 SERVICO
MILITAR: Fica assegurada estabilidade provis6ria ao empregado em idade de
prestar servic;o militar obrigat6rio, inclusive Tiro de Guerra, a partir da data do
alistamento compuls6rio, desde que este seja realizado no periodo entre 1° de
janeiro e 30 de abril do ana em que 0 alistando complete 18 anos, ate 60
(sessenta) dias ap6s 0 termino do servic;o militar ou da dispensa de incorporac;ao,

elf!
~.
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o que primeiro ocorrer.

Paragrafo Unico- Estarao excluidos da hip6tese prevista no "caput" dessa
clausula os refratarios, omissos, desertores e facultativos.

24 - ESTABILIDADE DA GESTANTE: Fica assegurada estabilidade provis6ria a
gestante, desde a confirmag80 da gravidez ate 75 (setenta e cinco) dias ap6s 0
termino da licenga maternidade.

Paragrafo unico - Na hip6tese de dispensa sem justa causa, a empregada devera
apresentar a empresa atestado medico comprobat6rio da gravidez anterior ao
aviso previo, dentro de 60 (sessenta) dias ap6s a data do recebimento do aviso,
sob pena de decadencia do direito previsto nesta clausula.

25 - GARANTIA DE EMPREGO OU SALARIO AO EMPREGADO AFASTADO
POR MOTIVO DE DOENCA: Ao empregado afastado por motivo de doenga, fica
concedida, nas licengas acima de 15 (quinze) dias, a partir da alta previdenciaria,
garantia de emprego ou salario por periodo igual ao do afastamento ate 0 limite
maximo de 30 (trinta) dias.

26 - DIA DO COMERCIARIO: Pelo Dia do Comerciario - 30 de outubro - sera
concedida ao empregado do comercio, que pertencer ao quadro de trabalho da
empresa nesse dia, uma indenizagao correspondente a 1 (um) ou 2 (dois) dias da
sua respectiva remuneragao mensal auferida no mes de outubro/08, a ser paga
juntamente com esta, conforme proporgao abaixo:

a) ate 90 (noventa) dias de contrato de trabalho na empresa, 0 empregado nao faz
jus ao beneficio;

b) de 91 (noventa e um) dias ate 180 (cento e oitenta) dias de contrato de trabalho
na empresa, 0 empregado fara jus a 1 (um) dia;

c) acima de 181 (cento e oitenta e um) dias de contrato de trabalho na empresa, 0
empregado fara jus a 2 (do is) dias.

Paragrafo 2° - A indenizag80 prevista no "caput" deste artigo fica garantida aos
Empregados em gozo de ferias e as empregadas em gozo de licenga
maternidade.

~

¥
Paragrafo 1° - Fica facultado as partes, de comum acordo, converter a
indenizagao em descanso, obedecida a proporcionalidade acima, durante a
vigencia da presente Conveng80.
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27 - COMPENSACAO DE HORARIO DE TRABALHO: A compensagao da
duragao diaria de trabalho, obedecidos aos preceitos legais, convengao ou acordo
coletivo existentes, fica autorizada, atendidas as seguintes regras:

a) manifestagao de vontade por escrito, por parte do empregado, assistido 0

menor pelo seu representante legal, em instrumento individual ou plurimo.

b) nao estarao sujeitas a acrescimo salarial as horas acrescidas em um ou outros
dias, desde que obedecidas as disposigoes dos paragrafos 2° e 3°, do art. 59 da
CLT, em vigor. As horas trabalhadas, excedentes do horario previsto no referido
dispositivo legal, ficarao sujeitas ao adicional previsto na clausula 13, sobre 0 valor
da hora normal;

c) as regras constantes desta c1ausula serao aplicaveis, no caso do menor, ao
trabalho em horario diurno, isto e, ate as 22hOOmin (vinte e duas) horas,
obedecido, porem, 0 disposto no inciso I do art. 413 da CLT;

d) cumpridos os dispositivos desta clausula, as entidades signatarias da presente
Convengao se obrigam, quando solicitadas, a dar assistencia sem onus para as
partes, inclusive em pendencias decorrentes da aplicagao do regime de
compensagao, salvo 0 da publicagao de editais, nos acordos que venham a ser
celebrados entre empregados e empregadores, integrantes das respectivas
categorias, na correspondente base territorial.

28 - AVISO PREVIO ESPECIAL: Aos empregados com mais de 45 (quarenta e
cinco) anos de idade e mais de 05 (cinco) anos de contrato de trabalho na mesma
empresa, dispensados sem justa causa, 0 aviso previa indenizado sera de 45
(quarenta e cinco) dias.

Paragrafo unico - Em se tratando de aviso previa trabalhado, 0 empregado
cumprira 30 (trinta) dias, recebendo indenizagao em pecunia, os 15 (quinze) dias
restantes, que nao serao computados para efeito de tempo de servigo, 13° salario,
ferias e outras incidencias.

29 - VEDACAO DE AL TERACAO CONTRATUAL DURANTE 0 AVISO PREVIO:
Durante 0 prazo de aviso previa dado por qualquer das partes, salvo 0 caso de
reversao ao cargo efetivo por exercentes de cargo de confianga, ficam vedadas
alteragoes nas condigoes de trabalho, inclusive transferencia de local de trabalho,
sob pena de rescisao imediata do contrato, respondendo 0 empregador pelo
pagamento do restante do aviso previo.

30 - INDENIZACAO POR DISPENSA - Na hip6tese de dispensa sem justa causa,
o empregado fara jus a uma indenizagao em pecunia correspondente a 1 (um) dia
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por ana completo de servigo na empresa, sem prejulzo do direito ao aviso previa a
que fizer jus.

31 - NOVO EMPREGO - DISPENSA DO AVISO PREVIO: 0 empregado
dispensado sem justa causa que obtiver novo emprego antes ou durante 0 prazo
do aviso previo, ficara desobrigado do seu cumprimento, desde que solicite a
dispensa e comprove 0 alegado com antecedencia de 48 (quarenta e oito) horas,
dispensada, nesta hip6tese, a remuneragao do perlodo nao trabalhado.

32 - FORNECIMENTO DE UNIFORMES: Quando 0 usa de uniformes,
equipamentos de seguranga, macacoes especiais, for exigido pelas empresas,
ficam estas obrigadas a fornece-Ios gratuitamente aos empregados, salvo
injustificado extravio ou mau uso.

33 -INicIO DAS FERIAS: 0 inlcio das ferias, individuais ou coletivas, nao podera
coincidir com sabados, domingos, feriados ou dias ja compensados.

34 - COINCIDENCIA DAS FERIAS COM EPOCA DO CASAMENTO: Fica
facultado ao empregado gozar ferias no perlodo coincidente com a data de seu
casamento, condicionada a faculdade, a nao coincidencia com 0 mes de pica de
vendas da empresa, por ela estabelecido, e comunicagao com 60 (sessenta) dias
de antecedencia.

35 - ASSISTENCIA JURiDICA: A empresa proporcionara assistencia jurldica
integral ao empregado que for indiciado em inquerito criminal ou responder a agao
penal por ate praticado no desempenho normal das suas fungoes e na defesa do
patrim6nio da empresa.

36 - ABONO DE FALTA AOS PAIS COMERCIARIOS: 0 comerciario que deixar
de comparecer ao servigo para acompanhamento em consultas medicas de seus
filhos menores de 14 (quatorze) anos, invalidos ou incapazes, no limite de uma
por mes, e em casos de internagoes, devidamente comprovadas nos termos da
c1ausula 22, tera suas faltas abonadas ate 0 limite maximo de 15 (quinze) dias,
durante os respectivos perlodos de vigencia da presente Convengao.

Paragrafo (mico - Caso mae e pai trabalhem na mesma empresa, este beneficio
podera ser concedido a um ou outro, alternativamente, a criterio do empregador,
obedecidas as condigoes estabelecidas no "caput" desta clausula.

37 - ABONO DE FAL TA AO COMERCIARIO ESTUDANTE: 0 empregado
estudante que deixar de comparecer ao servigo para prestar exames finais que
coincidam com 0 horario de trabalho ou, no caso de vestibular, este limitado a um

~ 12
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por ano, tera suas faltas abonadas desde que, em ambas as hip6teses, haja
comunicagao previa as empresas com anteced€mcia de 5 (cinco) dias e com
comprovagao posterior.

38 - CONTRATO DE EXPERIENCIA: Fica vedada a celebragao de contrato de
experiencia quando 0 empregado for readmitido para 0 exercicio da mesma
fungao na empresa.

39 - ADIANTAMENTO DE SALARIO (VALE): As empresas concederao no
decorrer do mes, adiantamento de salario aos empregados, ressalvada a hip6tese
do fornecimento concomitante de "vale-compra" ou qualquer outro por elas
concedidos, prevalecendo, nesses casos, apenas um deles.

40 - FALECIMENTO DE SOGRO OU SOGRA, GENRO OU NORA: No caso de
falecimento de sogro ou sogra, genro ou nora, 0 empregado podera deixar de
comparecer ao servigo nos dias do falecimento e do sepultamento, sem prejuizo
do salario.

41 - Auxiuo FUNERAL: Na ocorrencia de falecimento de empregado, as
empresas indenizarao 0 beneficiario com valor equivalente a 40% (quarenta por
cento) do valor do salario normativo de empregados em geral, previsto na c1ausula
4, para auxiliar nas despesas com 0 funeral.

Paragrafo unico - As empresas que tem seguro para a cobertura de despesas
com funeral em condigoes mais beneficas, ficam dispensadas da concessao do
pagamento do beneficio previsto no "caput" desta clausula.

42 - DOCUMENTOS - RECEBIMENTO PELA EMPRESA: A Carteira de
Trabalho e Previdencia Social, bem como certidoes de nascimento, de casamento
e atestados serao recebidos pela empresa, contra-recibo, em nome do
empregado.

43 - DESPESAS PARA RESCISAO CONTRATUAL: As empresas ficam
obrigadas a fornecer refeigao e transporte aos empregados que forem chamados
para homologagao da rescisao contratual fora da cidade onde prestavam seus
servigos.

44 - AUTORIZACAO DE DESCONTO: Os descontos efetuados nas verbas
salariais e/ou indenizat6rias do empregado, desde que por ele autorizados por
escrito, serao validos de pieno direito.

,
A



sincovaga sp
Comerci6rios mais unidos

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO
COMERCIO DE SUMARE E HORTOLANDIA

Paragrafo Unico - Os descontos objeto desta clausula compreendem OS previstos
no artigo 462 da CLT e os referentes a seguro de vida em grupo, assistencia
medica e/ou odontol6gica, seguro saude, mensalidades de gremios associativos
ou recreativos dos empregados, cooperativas de credito mutuo e de consumo,
desde que 0 objeto dos descontos tenha direta ou indiretamente beneficiado 0
empregado e/ou seus dependentes.

45 - MULTA: Fica estipulada multa no valor de R$ 33,00 (trinta e tres reais), a
partir de 01 de setembro de 2008, por empregado, pelo descumprimento das
obrigac;oes de fazer contidas no presente instrumento, a favor do prejudicado.

Paragrafo unico - A multa prevista nesta clausula nao sera cumulativa com a
multa prevista na clausula 14.

46 - ACORDOS COLETIVOS: Os sindicatos convenentes, objetivando 0

aprimoramento das relac;oes trabalhistas e a soluc;ao de problemas envolvendo
seus representados, obrigam-se, sempre que possivel, a negociac;ao e a
celebrac;ao conjunta, sob pena de ineficacia e invalidade, de termos de
compromisso, ajustes de conduta ou acordos coletivos envolvendo quaisquer
empresas, associ adas ou nao, que integrem a respectiva categoria economica.

47 - CONVOCACAO DE EMPRESAS: 0 sindicato dos trabalhadores se obriga
na hip6tese de convocac;ao de empresas em razao de denuncias de
irregularidades em face da legislac;ao, ou de descumprimento desta convenc;ao, a
comunicar, previamente, 0 sindicato da categoria economica, para, sempre que
solicitado pelas representadas, preste-Ihes assistencia e as acompanhe.

48 - SINDICALIZACAO - As entidades convenentes envidarao esforc;os visando
ao agendamento, em conjunto, de visitas a empresas da categoria economica
objetivando a sindicalizac;ao, quer dos trabalhadores, quer das pr6prias empresas.

49 - HOMOLOGACAO - 0 ato de assistencia na rescisao contratual sera sem
onus para 0 trabalhador e empregador, obedecidos dia e hora designados pelo
sindicato profissional para a realizac;ao do ato.

Paragrafo unico - Se, por conveniencia do empregador, este desejar ser atendido
de forma especial, em carater urgente, em dia e hora de sua preferencia, ficara
sujeito ao pagamento de uma taxa retributiva a ser fixada de comum acordo entre
os sindicatos convenentes, destinada a despesas do setor de homologac;ao.

50 PARTICIPACAO DOS TRABALHADORES NOS LUCROS OU
RESULTADOS - As empresas abrangidas por esta Convenc;ao Coletiva de
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Trabalho que, na medida de suas possibilidades e criterio de administra<;ao,
desejarem negociar com seus empregados a participa<;ao nos lucros ou
resultados, na forma prevista na Lei 10.101/2000, deverao valer -se da assessoria
de suas respectivas entidades sindicais, que constituirao comissao intersindical
para oferecer orienta<;ao e apoio na implanta<;ao do programa.

51 - FIXACAO DE OUTRAS CONDICOES: Fica convencionado que, durante a
vigencia da presente Conven<;ao, poderao ser negociadas e fixadas outras
condi<;oes de natureza economica e/ou sociais nela nao previstas, sendo
indispensavel, para tanto, a assistencia das representa<;oes sindicais de ambas as
categorias.

52 - PRORROGACAO, REVISAO, DENUNCIA, OU REVOGACAO TOTAL OU
PARCIAL: Nos casos de prorroga<;ao, revisao, denuncia, ou revoga<;ao total ou
parcial desta conven<;ao, serao observadas as disposi<;oes constantes do art. 615
da Consolida<;ao das Leis do Trabalho.

53 - VIGENCIA: A presente Conven<;ao tera vigencia de 12 meses, contados a
partir de 1° de setembro de 2008 ate 31 de agosto de 2009.
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