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CONVENçÀO COLETIVA DE TRABALHO

2O1A/ZOtg

Por esle insrumento o slNDIcATo Dos EMPRECÁDOS NO COMÉRCIO DE
sANTo ANDRÉ E REGIÃo, represêntante da caregoriâ profissioná|, com re8kr.o
junto ao CNES/MTE, coníorme processô MTIC ns. 195.565/57, inscrito no
CNPJ/MF sob b!. 57.605.21410001-09, com base tenitorial intermunicipâI,
abm.eêndo os municipiôs de Santo Àndré, São Be.nardo do Campo, sâo caetano
do Sul, Diadema, Mauí Ribeirâo Pires e Rio 6.a.de da Se..a, com sede na Rua
Padre Manoel de Paiva nq. 55, Bairro lardim, Santo André - SP, CEP. 09070-230,
nesteato representâdo porseu presidente, sR, ADtrMAR CONçALVDS FERREIRÀ,
inscrito no CPF/MF soh n! 040.002.300-10, nos termos dâs Assembleias cerais
Exfâordinárias reálizadas noperíodo de 17e 25 dejulho de2013 eo SINCÁMESP
- SINDICÁTO DO COMÉRCIO ATACÁDISTÂ DE DROGAS, MEDICAMENTOS,
CORRELATOS, PERIUMARIÀS, COSMÉTICOS E ARTIGOS DE TOU'ADOR NO
EsTÁDo DE sÂo PÁULO, entidade sindical patro.al de primeiro Crau, coE Carta
de Reconhecimento Si.dical assjnada en 15/05/1941 e alteração estatutária
registrãda no Ministério do Trâbalho e Emprego, através do Processo nq.
46219.026003/2009-A6, inscrito no CNPJ/MF sob nq. 52.006.460/0001-05,
represêntante dâ .âtegoria e.onôhicá das emp.esas do comércio atacadista de
droSás, hedi.âhentos, co.relatos, pêrtumariás, .ôsméticos e.rtigos de tolcador,
.ôm bâse territôrial estâdual e sede nestá Capital, na Rua Barão do Triunfô, 751,
Câmpo Belo, Sâo Pallo, Capital, com Asschbl.iâ cerâl reâlizada no dia
18/04/2018, neste ato rep.esentado por seu Presidente, SR, IEINALDO
MASTELLARO, CPr/MF nq 322.131.63a 04, assistido por sÊu advogádo José
LázarodeSá,inscritonâOAB/SPsohon'305.166,.êlebramêniresi,cohbasenos
artigos 611 ê seglintes da Consolidação das Leis do T.abalho, a presente
CoNVÉNÇÃo coLETrVÁ DE TRÂBÀLHO, rediante as sesuintes cláusulas que
Íecrp, o.amenrê, e5tabelerem a.ctram e ouroÍ8am:
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I-

DOS

SAúRIOS

aúUSl,LA 001 -

REÁ]USTE sAr-nRIÁL: Os salários ffxos ou a parre âxa dos
salários mistos se.âo.eaiustados a partirde 01de outubro da 2010, daia-bâse da
categoria, da seguinte fô.mal

I - Até o limite de R$ 11,500,00 (o.ze mil e quinhentos reaisl, nedianre a
apli.ação do percentual de 4,73a/n Íqnatro víryula setenta e três por

ll

- Acimâ de RÍ 11.500,00 (onze nil e quinhentos reaisl, mediante livre
negociação ent.e empregado e empregador, garantida a pârceh nxa minimâ
de R$ 5,14,00 Íqüinh.ntos e quarênta ê quatÍo rêáis).

Pârá8mío Primêiro - Eventuais diferenças sala.iais dos mêses de outubro,
norembrô, dezêhbro de 2013 e janei.o de 2019, hem como dé.imo terceiro e
íériâs, poderão ser pagas e6 até düâs pârcelâs, juntamente coh a folha de
pâgâúento dos heses feve.ei.o e na.ço de 2019, permitida a conpe.sação dê
quaisque. valores que tenham sido aDtecipados no peúodo, obsêwâdo o disposro
na cláusula nominadê "Compensâção/', beh cômo a proporcionalidade estabele.ida
na cláusula nominada "Empregados Admitidos Âpósa Dátã-Base".

Pará8lafo Sêgundo - 0 marco iDicial para .ontagem do prazo de recolhiúento dos
e.cârgos de natureza tÉbálhista, previdenciária e tributária i.cidentes sobre as
dife.e.ças sala.iais .eferidas no parágrafo primeno destâ cláusula sêrá â dâtâ de

PârágEío Terceiro

-

Nas res.isôês de cont.áto de trâbâlho, tanto as que

ocorre.em a partir da data de ãssinatura da present€ Conv€nção, quanto aquelasjá
processadas a paúi. de 1q de outubro de 201&.onsiderando-se, inclusive, a
hipótese de projeçâo do aviso préúo, as eve.tuais diferenças salariak â que sê
rêfere o parágrafo primeiro devêrãô serpâgas de una únicâ vez,.ompondo a hase
de cálculo das ve.bas rescisóriar dêvendo a emprêsa comunicar o enprêgâdo nô
p.azo máximo dê 10 [dêz) diár co.tâdôs dâ âssinâiura desta no.ma, para

ionpdrc.e-nd êTp êLr a lln

cúusul,Á oo2 -

dÊ

r".pbcrJs d:'êrprçr\ r"\rnôflár.

cOMPENsÀÇÃo: É permitida a compensação dos reajustes,
altecipações e âbonos,.ompulsórios e sspontâneos, concêdidos pelã êmprêsã nô
perlodo compreendido enre 01/10/17 e a data de asinâtura da presente norma,
não podendo ser compensados os aümentos decor.entes de p.omoção,
transferência, mérito, eqüiparação salarial, inplenento de idade e/ou
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CLÁUSULÀ OO3 EMPREGADOS ADMITIDOS APÓS À DÁTÀ.BASE: Aos
cone.ciários admiti.los entre 01,10,17 e 30.09.18 será asseerrado reaiustamento
proporcional conlorme tabelâ abaixo:
Sâláriôs ãté R$ 11.Soo,00

7,0413
r,0433
r,0393

Sâláriôs á.ihá dê n$
11,500,00
Somãrpãmeb nxa d.;
R$ 544,00

Â$489,00
R$452,00

1,0153

t,0lll
t,0273
r,0234

r60,00
R$ 3rs,00
R$269,00
R$

1,0194

I,OI55

R$ 179,00

I,.l1I6

R$ 134,00

1,0077

R$ 89,00
R$ 45,00

1,0000

Parágmío Único o salário reajustãdo nôs termos destâ cláusula nào pode.á ser
inaerjor ao salário do pârâdigmâ ot! ibexistebie esie, ao salário de admissão da
funÇão .orresFondente, conforme p.evisto nas cláusulas nominâdâs 'Sâlá.ios
Normativos', saláriô Normâtivo parà opcradores de Câira'
Carantia do

e

cLÁUsULÀ

0o4

-

sALÁRtos NoRMATIvos:

Á parrir dê 01.10.18

ficam
que
estipulâdos os seguintes sâlários normatiros, desde
cump.ida integralmente
ou cômpensâdá âlôrnâdà dc [âbalho de 220 (duzêntas e vinte] horas mensais ou
de 44 [quarenta e quatro] homs semanais, conlorme artigos 3o c 4s dâ Lei ho
12.790, dê 14 dê ma.ço de 2013i

comerciários das êmprêsas com ãté 20 [vinte) emDresâdos por
eshhelÊ.imPnrn.nmêr.l:1.

Srlário Normãtivo J Dr.tirde 01.1013:
R$ r,303,00 [umhil, trezêntot e irés rêâis

\'j
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b) pan os comerciáriosdás emp.esãs commis de 20 [vinte) êmpresados
por unidâde de esraheleci4enro comerciál:

aüsorara Dartirde 01.10.13:
R$ 1.392,00 Íüm mil, trêzêrtos ê novêntâ ê dois reais
c) para os co merciári o s exe.centes das funções de odice-boy, empâcotador
e ilê seriços de limpeza, independentemente do húnerô de empregadoso
salário nornâtivô §ê.á del
Sâlário Normâtiv. â vipor:r2
R$ 1,110,00 Íüm mil, cento e

PãÍágrãfo Único. Parã os fins desta cláusula, considera seo total deenpregados
na empresa no diâ 30 de setehb.o de 2018.

cLÁusuLA 005 sÂúRro NoRMÁTrvo pÁRÀ "opEMDoREs DE catrú"r ]\
partirde 01.10.18 Íica assegurado âos enpregádos exercentes da tuntão exclusira
de 'operador de caixa" um salário normativo diferenciado, desdê quê .umprida
integralmentê ou.ômpensâdá, a jo.nada de 220 (duzentas e vintel horas nênsais
ou dê 44 [quarenta e quat.o] homs sêmanais, conlorme artieôs 3! c 4q, da Lei ns
12.790,de14demarÇode20l3,obedecidos,ainda,osseguintes(itérios:

ál

pa.a os comerciários exercentês dâ fuhção êxclusivá de "Opêrador de
Caixa" nas ehpresás côm até 20 (vintê) êhpÍêsâdos por u.idâde de
estahêle.imênto.ônêr.iâl:
§alá.io No.mativodê oDêrâdor de câixâ" âvipôrârâ bá.tirdê 01.10.13:
R$ 1,367,00 Íum mil,lrezentos e sessentà e sete rêáis

b) para os comerciários cxercentes dá funçãô exclusiva de "operãdor de
caixa" nas ehpresas con náis de 20 (vinte) empresâdos por unidadc de
estabêlecimento cômêr.ial:

êndnríiê 4,ix2" 2 n2firde ol I01fl:
R$ 1.482,00 [um mil, üábô.êntôs ê ôitêntâ ê dôis reáis
SãláriÕ Nôrmativo de "O

Pá-r o\

ílr" d(no (Lu

ulà. L,

30 de sêtêmhro de 2o13.

niderã. r

o toràl

'le

rmprpts"d
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GÁnÁNTIÀ DO COMISSIONISTÂ: Aos .omer.lário\
.emunerados exclusivãme.te à bâse de.omissôes percentuais p.eajustadas sohre
às vendas [comissionistas pu.o, ffca a$egurada a garentia de uma rehuneraçâo
mínima conforne valo.es estabelecidos nas alineas'a" ê 'b', nelâ incluido o
descanso semanâl renuherado e que sonente prevalecerá no .aso de âs .ônissões
aufe.idas em .ada mês não atingiren o valor da garantia e desde que cunprida
integmlmente, ou compênsada, a jornada de t.abalho de 220 [duzentas ê vinte)
horas mêhsâú ou de44(quarenta e quatrol horas semanak, conformê arrigôs 3qê
4e, da Lei ae

72.790/rll

ã) para os .onerciários dâs emprcsás com âté 20
úhidàdê dê êsrâ6êlê.ihenrn.omer.ial:

[vint.) êmpregâdos po.

Garantia de RemuneEtão MÍnima ao Comksionista a ügorar â pârtir de
R$ 1,520,00 íum mil, quinhêntose vinte reais

h) para os comerciários dasempresascôm mãis d€ 20 (üntê) êmpregâdos
por unidade de estabelecimento comercial:
Garântiá de Rêmuneraçâo

0110.18:
R$ 1,635,00

Mi.ina

ao

Comissionistaavigonr

íun mil,seiscentos e trinta

e

a

partü de

cinco reais

Párágráfô Únlcô- Para os ffns destâ.Iáusulâ,.ônsidêrâ-sê ô totâl de ehpregados
na emprêsâ no diâ 30 dc setambro de 2018,

cLÁUsUU\ Oo7 , GÀRÀNTIÁ DE sÁLÁBIo NÁ ADMISSÂo| Admitido o
.ohêr.iário para á funçâô de out.o dkpensado, salvo se exercentê dê cargo dê
con6ança, será assegxmdo àquele salário igual ao do comer.iário dê menôrsâláriô
na função,sem conside.ar vantasens pessoais,

'

Nas empresas que possuám estrutura dê cargos e salários
ôrgânizadâ, nos câsos prêvistós nâ âlihêâ à ê"b'dâ.Iáusulâ nôminâdá 'Gá.àhtiâ
do comrssronista', será sa.antido o menorsalário de.ada Iunçào.

ParáCrafo Único

CúUsULA ooa - sÁúRIo sUB§TITurQio: câ,ô ô, ôÍê-.:á-io ven\" r 'rbsrirurr
ou.'o ". r'áo riclho' rcn r-êr4dd ". I o pr"7o 13,"1 o- s.nd.or " 20 tL nlcl
d"r"rr.rb{,,1\;
oras rdrc,u! do 'alôno oo cone-cid. o \JhJi u do. P
'qLr '.o

i,q
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CI,ÁUSULA oo9 - PRoMoÇÁor Á prohoção do cone.ciário para ca.go ou funtão

de nivel superiôr êo

exercido, se.á acompanhada

dê aurento

salâriâl

correspondehte e respectivaanotação na CTPS,

cLÁusulÁ o1o - PAGAMINTo DE sAL,4Rros E coMrssÕEsr o pagâmento de
satários e das comissões deverá serelêtuado, impreterivelnênre, atéo 5q [quinto]
dia útil do mês suhsêquente ao ven.ido

cúusulA 011 -

pAcAMENTo DE salÁRros poR MEro DE cHEeuE ou
DEPó§ITO BÁNOiRIO: Se o pâgahento do sâlário do .omerciá.iô for efetuado
a$avés dê cheque ou depósito bancário, a empresa oh.ieã se a concêder ao
conerciário o tempo necesário para saca. tais valorês e que não sejam
coincidêntescon os inte alos de repouso e refeiçâo.
cLÁUsULÀ 012 - ÀTMso DE PAcÂMENTor Pelo âtÉso no pâgânento de
salários, comksôês ê do 13! sâlário, responderá á emprêsa pelá hllta de 1% [un
por cento] por dia de atraso, i.cidente sobre o valor devi.lo ao empregado,
reve.tida em favor deste.

cLÁusuLA 013 - ERRos No PAcaMENTo DE saúRros: Ás empresas pagarão
âos cooerciários, no prâzo de 05 Gibcol dias úteis, á parrir dá cobunnaçâo
escrita, pelo empregado, as eventuais diferenças consignadas na folha dê
pâgamênto, excluidâs aquelâs decorentes de legúlação,

-

-

-

ct ÁusuLÁ 014
coMlssloNtsra TRÀNsFERÊNcrÀ canÀNTrÁ DE
Nás
transfsrências
sÁLÁRIos:
de locâis dê trabálho. bem como nás trânsferêhciâs
de seçóes, defibitivas ôu p.ovisórias, ffca a empresa obrigada a garantir ão
coôissionistaa média dascomissôcsdos últimos três meses completos, abteriores
â. mê< di rrxnsfêrÂn.i2

clÁusúLÀ 015 - aúToRlzaÇÂo DE DEscoNTos: os dêscontos eletuádos nâs
verbâs salã.iais e/ou indênizatórias do cômcr.iário, dcsdc quc áutô.izâdôs pôr
esoito, serão válidos de pleno direito.

PârágÍâfo Priúêim 0s descontos objeto desta cláusula compree.dên os
prêvisios .o artigo 462 da Cl:l ê os referentes a segurô de vidá em grupo,
assistência médica e/ou odontolósicaj sesuro saúdej cohpebsâção de rálores
pagosâ tÍtulodeverbâs rêscisórias (nos casos êmque houver a reco.sideração do
âvúo prévio ou.einteenção do empregado} mensalidade sindicâL hensálidades
de grêmios associativos ou .eúreàtiros dos empregados; .ooperativas de c.édito

ê

'rr,o dê
indiretâhente

-on\ no ídê,d" aue o oh"to do. deton(o renh. d'"râ
benoÍi.iado

o

empresado ê/ou seus dependentesl.

9,
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Parágrafo Segundo - Os des.ontos mencionados nesta cláüsula obsenarão o
Iimite mensal dê 30% (rinta por cento) da remunemção, sâlvo condições nais

- CHEQUE DE CLIENTET Fica p.oibidô à enpresâ p.oceder ao
nô
sâlá.io
d. .omêr.iáriô, de .hêquê de .liente, devôlvido pela rede
des.ôntô,
bancáriá, desde quê o conêrciá.io tenha cunprido as nomas da ehpresa,
estabele.idas por escnto, quanto ao re.ebimento de cheques
CLÁUSULA 016

ParágÍafo

Único se o comerciário recêber cheques de clie.tes em desacordo
e requisitos dennidos pelá empresà e pagâr pelo cliente

inadimplente, fica sub-rosado na titularidade do crédito.

cLÁUsuLÁ o17 - coMPRovÀNTEs DE PÀcÀMENÍos: As empresas fornecerão,
ob.igatoriamente, demonst.ativos dc pagamehtos, coh a discriminaçào das horas
trabalhadâs e de todos os titulos que âcompanhan a remunêração, inclusive as
homs ex$ãordinárias, importâncias pãeas e descontos efetuados, contendo a
idchLificàçàô da êmpresa e dô êmprêgâdô ê ô valor do recolhimento do FCTS,
conforne estabelece o Decreto99.684/90 em seus artisos 27 e 33.
Parágrãto único

-

empresas ob.isam se também a fornece. a cópia do cont.ato

^s
o"rrrodll00LooronüJLooeerpelenuJctutlo.
CIÁUSULA 018

o,\e'.'Ôrcn'irio\

. cÁmulo Do DEscANso SEMÁNÂL

REMUNERADO DOS
COMISSIoNISTAS (DSR): A .enúnerâçâo do repouso semanal remuneÉdo dos
comissionhtas, bem comodos fdiados, será câl.ulâda tômândo se porbase o total
{iàs .omissõês auleridas durante o mês, diüdindo se esse total pelo número de
diâr hâbàlhâd.s nêlês i..luid.s os sábados não t.abalhados mediante
compensação através da prorrogação diá.ia em outros dias, e multiplicàndo*e o
valorencontrado pelo número de domihgos e rêriãdos do rêspe.tivô nês

PaÍágraío Único - Assesu.a-se o .epouso reouneràdô âô conêrciário que chêgãr
atrasadô, qüando permitido seü ingresso pelo ehpregádor, compcnsâdo o âtraso
no final da mesma jôrnâda de trabâlho ou dâ semana.

cúUsULÁ 019 - |NDEN|2ÀÇÃO poR QUEBRÁ-DE-CAD(Á: Aos come.ciários que
exerce.em exclusivaheh!e â irnção de ope.adores de caixa, será assqu.ada umâ
indênização de 6% Geh inteiros por cchtol do salário normativo de cada
enquadrahento, nã conaormidade da cláusula supra nominadâ "Salário Normativo
para ope.âdôrês dê câixâ' (lêtâs 'â' e b"l, não se incorpo.ãndo estã indenizção
ao salário para quaisquer efeitos

+.;

!\

!

'v'
:r

/r*.,,,"*,"".,,"".,"^"..
No.oMÉR.roDE
'wM $roaNmÊ.REGúo

í(49)lE
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Parágrâfo Primeiro - A conferência dos vâlo.es do caüâ será sênpre reãlizadâ na
p.esença do.espectivo ope.ador e se houver impedimento porparteda emp.esa,
o crpÍegâdo licàrá isento de quâisqüer resFonsâbilidadês por evêntuais
diierenÇas apuradas p.lo empregador

'

Às empresas que não descontam de seus comerciários
opeÉdores de câixê eventuais diferenças, não estão suiêitas ao pagãme.to da

Pa.ágnro §êaundo

indenizaÇão por "quebm de caixa" prevista no caput desta cláusula.

'

CLÁUSULA o2O cÁLcULo DE vERBAs REscIsóRlÀ§ sÀúRIo vÁRIÁvEI(COMISSIONISTÂS): 0 cálculo das verbas.€scisó.ias e férias para os empregâdos
que percebem salá.ios ràriáveis Gomissionista, terá como hase a média
arihética das comissões e dos DsR's dos 04 (quatrol últimos meses completos
ànteriores ao môs do pâgâmênto.
PâráCrafo Único - No cálculo do 13! sálário seráadotada a média das comissões e
dos DsR's auferidos no periodo de setembro â dezembro, podendo eventuais
difêrehçâs da pa.cela do 13! saláriô correspondente às conissões de dezemb.o
se.em pasas até o 5! (quintol dia úlil dêJâheiro.
cLÁUsUTÁ 021 . cÁLcULo DE vERBAs PARÁ LICENÇAS DE coMÉRcúRIOS
coM sAl,ÁRlo VARIÁVEL [coMIssloNIsTAs)rTodo cálculo para as licenças dos
cohcr.iários que percebem salíio va.iável (comüsionüta, deverá ser €Ctuádô
tomando-sê pôr bâse a médiâ dás remnnerações dos últimos 03 (trêsl mess
completos ânteriores ao mês do pâgamento,

II.

DO CONTMTO DETMBALHO

cLÁUsULÁ 022 - APRENDIZEST Fica iaculrado às empresâs contratarem
eúpregados de 14 até 24 anos, como aprehdizes de comér.io, observêdos os
ârtigos428 a 433 da CLT, côm asálterâções dadas pcla Lêi nq 11.180/05 e demais
normas legais aplicáveis à maté.ia.

Parágraro Prim€iro - a empresa que descuúprir quâisquer das disposições
constaotes bo caputi incorrerá na nulta corrêspondente a 50yo [cinquenta po.
.e.tol do respectivo salá.io normativo, conrôrmê %lorês e condições
estãhele.idos nês cláusulas.ominadas "Salá.ios Nomativos", "Salá.io Norhativo
para operado.es de Caixa'ou "Ca.ântiâ do Comissionista", por infração e por
emp.egado aprendiz de cohér.io, multa essa que se.á sehpre revertida a lavor do

-

Todos os empreaados de 14 até 24 âbos de idâd

:prenliuê\ d.

Lomér.

o

serào.

do pãsâúcnto dã contribuição associâlivâ,

conside.ado

'w
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associados do sindicato dos EmDregados no Comércio dê Sânto AndÍé e
Região, scm qualque, óíus, fazendo jus â todos os beneficios ofe.ecidos pela
entidâde sindicâl aos seus associados em gêral,

cúusulA 023 -

ANoTÂçÕEs NÁ CÁRTETiÁ DE TRÁBÀLHo (crps): será
anotâdá na CTPS a tunção eaetivàhente exercida p€lo enpregâdo, assih coho ô
salário por ele percebido e dehàis anoiações p.evistàs em lei, ihclusive o contrato

a) a cTPs re.ebida parã a.otações deverá ser devolvida ao êmpregãdo em 43
(quarenta e oitol horas e â eDtregâ de documentos à empresa será feila

b) nâ hipótese de á retençàô dâ

CTPS excêder o prazo estipulado em lêi,
devêrá ser fornecida cópia do co.trato de trabalho ao empregado, ficando a
emp.esa sujeita ao pagamento de uma indenização coÍrespôhdehte á 01
(um) dia de salário por dia de atraso na devoluÇão do docunento.

ctÁusulÁ 024 - coNTMTo

DE EXPERIÊNCIA - susPENsÂor o côht.ârô de
experiênciã ffcará suspênso, durant€ o afastamento por oconência de doênça
.omum, mediante atestado médico, po. auílio doe.ça previdenciário ou
acidenÉ.io, completando-se
iempo nele previsto âpós a .essaçãô dô

o

OZ5

CO\TMTO DE EXPERIÉ\CIA

.

RECONTMTAÇÁO
(READMISSÃO): Fica vedada a celebraçâo de cont.àto dê expêriência quando o
o dá ne,rr tunÇro nr prpre\ô.
ern-êgr.o ror rêádni'do párá o

CLAUSULÁ

"\p-...

026

.

CONTMTO DE IRÂBALHO DOS COMERCIÁRIOS COM
sÂúRIo vANÁvEL (coMIs§roNI§TÀ§): o conrraro de trabalho do comissionisra
deverá especifica.
!âxàs, de comissôes ajustadas, além do
repousô
semanãl
rênuneEdo,
a que faz jus o emp.esado,
correspondente
conforneatisolq,daLeiN!605/49eSúmuhNq27/TST,ôbsenadoosêguintêl
CLÁUSULÁ

a)

É elpre$ánêntê vêdâdô ô âjustê de diferentes taxas de
diferentes nesês do aboi
h) Aenp.esas nãô poderâo reduziros valor€s Êuados para

cl a\ rr!r- oe .o n.,oe.

sên p'e spr;o

-l.udr!

nr L'Pc mP\mo audldo

§

'@

;r^";*,.,'"*:*

srrucnnnrsefl

ParágÍafo Úni.o - A ehpresa deverá consignar na CTPS e/ou no contrato de
Trâhalho, a fo.ma de rêmuneração .fetivanênte conratadâ, sob penà de incoÚer
na multâ de 65vo Ge$enta e cinco inteiros po. centol da respeciiva garantiâ,
conforme valores e.ondições esEbelecidos nâ cláusula hohinada 'Garantia do
Comissionista", po. empreeado, revertida em favor deste, independêntemente de
outras cominações prevktás em lej.
nr - nÂs FÉRrÂs
cLÁusULA 027 . FÉRlas " coNcE§sÀo: À con.essão e o pagamento das férias
obedecerá aos sesuintes critérios:

â) as empresâs conunicârâo, por êsfitô, aos cohercjários, con 30 (trjntal
dias de a.tecedênciâ, a datá de inici. do periodo do gozô das férias;
b) em se tratando de conerciário cohissionista, tomar-se-á por bâse, á médiâ
das comissões dos últimos 03 (trê, mess completos, que antecederem ao
pagamehto, hâis o valordo último salá.io fixo pe.cebido pelo coderciário, se
cLÁusuLA 028 - FÉRlÀs - INicro DE FÉRIÁS: o inicio dás férias indiüduais ou
colêtivâs .ão podêrá côincidir com sábados, domi.gos ou dias já compensados,
sendo vedadâ suâ concessão no período de 02 (doisl dús quê ân&.ed€m âos
fe.iados ou dias de repouso semanal remunerado.

clÁusulÀ 029 -

FÉRIÁS - cÀsAMDNTor Ficá Íacultado âo comerciário com
gozá-lás
férias,
no período coincidenie con a época de seu casamento,
direito a
dêsde que faça tal comunicação à emp.esa, com 60 [sesenta] dias de

030 . FÉRrÁs colÉTrvÀs (NÂTAL E aNo Novo): Na hipótese de
té.ias coleti!âs ho hês dê dezembro,.ecaindo Nâtal eano Novo êm dias úlêir os
conerciários farão jus ao acréscimo de 02 fdôisl diás em suás férias.

cúusulÀ

IV. DÀS HORÁS EXTM§
- pÀcÁMENTo DÁs HoRÁs ExrMs: paraopâgamentô dehoras
exras, serão obedecidos os seguintes duérios:

cúusulAo3l

a) ficâ âssesurado o pasamento adicional de 60% Ge$ênta
centol sobre o valo. da hora normal, para todas as ho.as que
jomada normal de t.abalho;

-@

SINCAMESPÊJi

êmpresâs que adotam cartão de ponto dêverão apôntãr âs horâs
no.mais e as horas êrtrâordinárias eh Dm úni.ô .ãrtã.:

b) as

c) as horas erlrao.di.áriãs não poderão sercompensadâs porhorasnormais
de trabalho, salvo as p.evistas em acordos de compe.sação de horas,
conÍorme o disposto na cláusula nominadâ "Compensaçâo de Horáriô de

rÉbalho'(Banco deHoÉr'i
d) serâo garantidas as situaçõês mais fâvorávêisiá êxktênt€s, dêôôr.ênt€s de
liberâlidade ou resulamento interno da ehpresa.

cÁLaULo

E

PA{iÀMENTo
COMISSIONISTÁS. O valor devido â tilulo de horas extÉs, €m se tratando de
comissões, será calculâdo tomândo{e por base o valor médio dás comissões
âufêridas.o nês, sobre o qual se aplicárá o corresponde.te percentual de
âcrésciúô, multiplicândo-se
resultado pelo nún.rô de horas êxtrâs
remuneráveis, dc conformidade com o disposto na.láusulá nohinada Pâgahento
das Hô.âs Extrâs", cohforme sesue:

o

â] apu.ara média das comissões auferidas no mês ac.escidas do DSR;
b) dividir o valor en.orftêdo no iteh "á" por 220 horas, parâ obter o valor
m é di o da hora/conissão;
c) nultiplicâr o válor hédio da horâ/comissão, âpurado no item b", por 1,60

cônfornê percêntual da cláusula nominada
"Pagamento das Ho.as Ertras". 0 .esultado é o valor da hoh/cohissào, já
incluso o ádicional dê hora ex[ai

[uh virgulâ sêse.tâ)

d) multiplicaro valorencontrado no nem "c', pelo número de horas extras do
comissionkta no mês O resultado é o valor a ser pago ao comksionkta a
tíh,lndê horâ eriB nn nê§

ct-ÁusulÁ os3 - HoMs ExrMs - FoRNEctMENTo DE REFErçôE5: Ficâ
ass€gtrrado o fornecimento grahrito de .efeições do tipo "prato coúe.cial" ou vabr
equiváleDte aos conerciários que, nos termos do disposto no ârt. 61 da CLT,
vierem a prestar nais dê 02 (dua, horas ext.ao.diná.ias nâ mesmâ jomàda de

v-

DÁs GARANTTÀS DE EMpREco

E/ou sarÁRtos

SINCAMESP

'"@
clÁusulÀ

034

cÁtlÁNTta DE EMPREGo À GESTANTE: Fica ássegxrada
garantia dê empreSo e/ou salário à gestânte à pârtir dâ concepçâo e âté 75
(sete.ta e cinco) dias após o término da licença hâiernidâde, devidàmente
atestada por médico do lNSs ou entidade conveniada.

â) na hipótese de dispensa semjusta causa, a empresada devcrá apresenta.à
empresa até otérmino do periodo doavko prévio, t.abalhado ou indenizado,
atestado médico cohprobatório da gravidez, sob pena da pêrda do di.eito à
gâ.antia adicional de 75 Ísetentae.incol diasprevista nocaput.

por prática de
fálta Crave ou por mútuo acordo entre empregada e empresado. sedpre
con â assistên.ia do rêspêctivô sindicãto da catêgoria p.oÊssional.

bl

essas enpregadas não poderão ser dispensadas, a não se.

cl esta garâhtia de emprego sê estende âo pâi quê obtivêr Cxârda )udicial en
,á.ode dlp' r n"n.o or Jbdndono dd.iran!d pêlà màê
cLÁUsULÁ 035. GAMNTIÀ DE EMPREGo E/oU sÀúRIoAo EMPREGÀDo EM
IDADE DE PRESIÁçÃO DE §ERVIçO úILITAfu FiCA ASSEgU'Adâ á gATAhtiâ
provhória de emprego e/ou salá.io, ao empresado em idade dê prêstar o seNiço
nilitar obrisató.io, ihclusive Tiro de Guerra, a partir dã .onvocação da cla$e e
desde qüe reãlizado o alistamento no primeiró semest.e do ano em que o
êmprcgàdo.ompletâr 13 (dêzôito) anos e até 60 Gêsental dias após o término do

ren.ço Mrliur oo''gáróiô ou dâ dtpêr.r dá il.orpoã! io, o

q'" o.ore.

á) havendo coincidência eht.e o horário daprestação do Tno dê Cüerra com
o horário do trâbâlhô, o empregado não sofrerá desconto do DSR, e de
feriados rêspêctivor en Ezão das ho.as nãotmhalhadas pôre$e motivo, A
estes empresádos nâo será impedidâ â pr€stâção dê seruiço .o restante da
estes emprêgãdos não poderão se. dispensádôs, á nàô sd por prática dê
falta s.ave, por mútuo acordo entre empregado e êmpregador, sempre com
ashtência do resDectivo sindicâto da categoriã proffssional;

bl

c) estão excluidos da ga.antia da presente cláusula os.efrâtáriôs, os
o§ de§-"rtore§ ê ôs fãcultâtivos.

,@
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036

Ào

GÁRÁNTIÁ
coMERcIÁRIo EM VÉSPEnÀS DE
APOSENTÁDORIÁ: Fica asseAurâdo aos enpresados em semL sejam homens ou
mulheres, em vias dê aposêntadoria, nos prazos minimos legais, de conformidade
com o prevhto nos termos do artigo 133 do Decreto n. ! 3.043/99, Carantia de
CLÁUSUI.IT

TFMPO DFTRÁBÂI,HÔNÂ ME§MÁ EMPRESÂ

Parás.aro P.imeiro - Para a concessão das sárantias acima o (a) enpresado(a)
deveú âp.esenrar comprovanre fornecido pelo INSS, nos termos do artigo 130 do
Decreto n.a 6.722 /oa, nÕ prazo máximo de 60 (sessental dias após o aviso prévio,
quê atesre, respectivadêntê, os pe.íodos dê 02 ldois] anos, 01 (um) ãho ou 06
Geisl heses restântes para a implementêção do beneffcio. a contagem da
estâbilidade inicia-se a partirda ap.esentaçãodos comprovantes pelo emp.e8ado,
limitada ao tempo que faltar para aposentar-se.
Párá8rálo Segundo - A.once "ào DÍevina ne\d cldus.lr o. or re'á u nr j.n d vez.
podendo a obrigação ser suhstituída po. uma indenização corrêspohd.nte ãos
saláriôs do periodo não .unprido ôu não inplenêntado da garantia, não se
âplicãndo nas hipóteses de en.enamentô das atividâdes dâ emp.esa e dispensa
por justa causa ou pedido de demissão.

Parágráfo lercêiro - 0 empregado que deixar dê apresêntar o .omprovante
fo.ne.ido pelo INSS Do prazo estipulado no paúgmfo primeiro ou de pleiteêr a
ápose.tadoria na data em que adqui.ir essá condição, não fará jus à gârantia de
empreeo e/ou indenizãÇão corrcspondente, previstas no pará8rafo anterior
Pãrágrâfo Quarto - Na hipótese de legislação supêneniente que vier a altera.às
condiÇões pa.a aposent doria em vigor, esla .láusulâ ficâÉ sem eleito.
VI

'

DA JORNÁDA DE TTIÁBALHO

cLÁUsULÁ 037 . coMPENsAçÂo DE EoúRIo DE TRÁBÁLHO . IBÁNCO DE
HoMS): De acordo com o § 1o do a'-tico 3! da Lei 12-790, dê 14 de mâ.ço de 2013,
r' ono"n' d.lo da o' re.:'o oir' " dp r-rór'ho. no' ."rro do c'lCo qq d" I LT. 6fá
ooêdp, rdo u pretetroç lêgán ê de\dc a' p dentl"la\ "\ \êExintts

'u..-izrda.

t

@
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do emprêgàdo, po.êscrito, âssistido o me.o.por
seu representante legal, em instrunento individual ou plúrimo, concordando

al Manifestaçâo d. vontâde

bl 0limite máximo de horas.ompensáveis por emp.egadô é de 35 [trintâ e
.incol ho.as mensais, nâo estando sujei!ãs a acréscimo salarial as horas
àcrescidâs em um ou mais dias, desde que conpensadas nô máxinô nos 120
(centoevinte dia, dias subsequentes ao diâ kabalhado eú sobrejornadã As
horas trabalhadâs, êxcedentes dêssa carsa horária ficarâo sujeitas aos
adi.ionais previstos nas.láusulas bominâdas "Pagarento das Horas Extras'
e "Cálculo e Pâgâmentô ' Horas Extras dos ComÉsonistas" sobre o vâlor da
hora .ormal, do presente lnstrumento;
as regras constantes dsta cláusula serão âplicáveis, no caso do menor, ao
trabálho em horá.io diu.no, isto é, até às 22:00 (vinte e dua, borasl

.)

d) ihiôrmação ao êmpregãdo, nensalmente, do saldo atualizado de horas
compensáveisi âtÉvés do conprovênte dê págamento de satários ou out.o
docunento comproható.io;

el a enFresâ inlêrêssâdâ dêv€rá comuni.ara necessidade dê implantação do
me.anisno de compensaçâo, Dor meio de requerimento, a serencaminhado
às e.tidades sindicais pâtronal e proissional, acompanhado do instrunento
previsto no item "a" parà que, em conjuntô, Posam validar a compensaçâo
pretendidâ, no prazo máximo dê 15 (vintel dias úteis â contâr dâ dâta do

sohente será âdmitidâ rôcusa por parte das enúdades sindicáis
convenentes en funçâo de ihfringência de noma legul ou .onvencional,

0

devidãmcnte lilndâmêntada:

gl os comerciá.ios que esriveren âfâstâdos da empresa po.motivo de fé.ias
ou licença, pôr ocasiâo da assinêtura dá nanifestaçào de vontade dos
.omerciários, bem
contratados, devêrão assinar te.nos
individuak que Dêrnanecerão de

Dosse da empresá, á

pàrtir dc seu retorno

h) as rcgras coníantes destâ cláusula não serâo aplicáveis no .aso
trahâlho en domingos

cl;L

e dias

de
considerados feriados, consoanic o dispôsto has

ul". noÍi-ádr\ _rb"lho. do. Domrleoi e

Cons dÊ.ados FÊnados" do presehte instÍumenrol

Tiàbà.ho em D't.

,}

ffi,

SINCAMESP

il

na hipótese de rescisâo do conlráto de trabalho sên qu€ tenhâ havido
conpênsação integral da jo.nádâ extraordiná.ia, na fo.ma desta cláusula,
fa.á o come.ciário jus âo pagahentô dás horas extras não compensâdas,
calculadas com os acréscihos prevhlos nás cláusulâs nominadas 'Pagamento
dasHôras Extrâí' ê "Cálculô ê Pâgamênto Horas Extras dos Comk si o. is tâs",
sohre ovalorda remuneraÇâo na data da rescisãol
caso seja cônstátáda íraude no conrol€ dê hôrâs por pârtê dâ ênpresâ,
verincâda porâgênte Íiscal do Ministério do Trahalho, poderá ser denunciada
â validade do instrumento conferida pelas entidades conrenentes, ficando a
empresa impedida de se utilizar deste instrumento áté finâl vigêncú desta

,l

no'n"'eúpretuÍzod"'demJhoendliddde.l.sãisp,o1rp nrol-is.
k)

as .eg.as consta.tes desta cláusula nào são aplicáveis no caso de adoçào
'temána
dá
espanhola' prevista na cláusula nominada "Semana Espanholà".

CLÁUSULA 038

' TMBALHo Àos DoMINGos: 0 t.abalho dos comerciários

domineor nas empresas abrahgidâs pclo prêsente

aos

instrumênto,
independentemehte do pôrte da empresa, em.ondições dive.sas das p.ev§tas na
eq..l"\io rsen ",sprr -AUdr"núdoa"."tsr.n_eÍorm"

I.

DA

ABERTUM DÀ EMPRESÁ

Em nenhuma hipótese a abenu.a das cmpÍesas coherciais nos domingos será
considerâda cono ohrigãtória, sendo, potanto, uma opçâo do p.oprietário o
fun.iô.:mêntô.u nã. dô estahelê.imênto comercial.

II-

DO

TMBALHO

a) A cadâ 02 (dois) domingos trabalhados se se8xirá, obrisato.iahente, 01
(um) doningo de descanso, sendo que o Des.anso sêmãnâl Remunêrado
devêrá se. semp.e concedido, no úáximo, âpós 06 [seis] diâs de trabalho
consecurivos, obseoadas as escalâs c ô regime de compensação de ho.as,
consoânte o disposto no ãrtigo 3q da Po'-ta.ia .q 417166 do Ministério do
aos domingos some.tê poderá conHr com o
trabâlho do seu empresado que optâr ên lâzêlo, ênjornada máxina de 08
(oito) horas, na co.fomidade do a.tiso 3q da Lei 12.790, de 14 de narço
2013, ilcahdo vedáda â jornada dê trabâlho além desse limite. Deve
tâmbém, ser garantido o inteNalo hÍnimo legêl pârâ refeição e dêscan
respêitãndo-se, sempre, a legislaçio referente àjornada de$abalhoi

b) Á empresa que se ativar

\.

x

W
c)

SINCAMESP

auando

o dia.ónsidêradô rêriado .ôin.idir .ôh um doninso,

prÊvalecerão todos os beneficios aco.dados ha cláusula nomrnada "lrabalho
em Fe.iadoJ, que dispõe sohre o trabalho dos conerciários em dias
.onside.ados feriados, para todos os efeitos lêsâis ê dê direito

d) o empresado deve.á, ob.igatoriamenle, te.conhe.imento de suas escalas
de folsa e compensação de horas, manifestando sua expressa con.o.dância.

III.

DAS HORAS EXTRÀORDINÁRIAS

Pa.a o pagamento de horas extras serão obedecidos os seguintes

critérios:

al

as horás ext.áordiná.ias tEbalhadas nos dohingos Dâo poderâo ser
compensadas por horâs normais de trabalho, devendo ssas hoÉs
excedentes serem remune.adas com adicional de 100y0 (cem por ce.to)
soh.e ô válôrdá hôÉ hôrmal:

b)

para

o

cálculo do pagamenlo das horas extras dominicais dos
comissionistas, obseNar-se-á o disposto na cláusula nominada "Cálculo e
PagameDto - Ilorás Extras dos comissioDistas", o ádicio.al de 100% (.€m por
centol sob.e a ho.a nornal de trabalho e o estáhelecidô hô neh "á' deste
ênpresás que âdotah cârtão de ponto deverão apontar as horas
nôrmais eãs hoÉs extraordi.áriãs em um único ca.tão.

O âs
IV.

DA REFEIçÃO E DO VÁLE TMNSPORTE

a) A êmpresâ Íornecêrá aô seu empregado quê trabalhar em Domingo con
jô.bâdâ a.ima de 06 (sekl horás o valor de R$ 26,00 (vinte e seú reâis) a
titulo de refeição, áléh do vâle trânspone;
b) Â enpr.sâ lornêcêá ào sêu empregado qüe trabãlhar Ên Doningo com
jô.nâdadê 06 Geis) horas ou henos o valor de R$ 21,00 [vinte ê um reais] ã
titulo de refeição, além do vale t.anspo.te.

Pârág.afo Primeiro - 0s valores acordados nas alineas "4" e 'b" dêste item IV
deverão ser pagôs no mesmo dia em que o seNiço for prestado

ê

coh$â recibo.

Parás.afo Sesundo A empresa que habituâlmente fornecer refeiçâo ou vale
rerêiÇão aoscomerciários durante a semana, podêrá optâ. por fornecê los també
no domingo, dêsde que em valores .ompâtivais com os estahelecidos oes
cLau\ulà, àlêm do vale transpone,

!J
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PárágraÍo TeÍcêiro . As importâncias mencionádas nesta cláusula pode.ão ser
oo,ero dê 1ê8o rácáo enrre r ê npFsá e Ô empreeado,5Pmpre (om a oaí...parào
dâs entidades subscriioras.
V

. DA I'ULTA P]oR DESCUMPRIT'f,ÀITO

À empr€sa qu€ descumpri. as re8rás relerentes âo trabalho aos domingos
incorrerá em úultâ no valo. de R$ 153,00 (cento e ci.quenta e três reaisl por
lnfração e po.enpregado, co.side.ado o domingo trabalhadoi rêvertendo talvâlor
ao empregado pre,udlcado.

ParáeEfo Úni.ô - Â penalidâde aqui êrtabelecidá não se rontunde com â multa
preüsta na cláusüle denoninada "Multâ".
CúUSULA 039 . TRABÂI-Ho EM FERIADoS: o r.abãlho dos comerciários nâs
empresas en dias considerados leriados, indepêndentementc do porte, será
Íegutane.tado dc ácordo com o disposto nêsta cláusula,

I.

DA OPçÂO DEAAERTURÁ PELÁ EMPRESA:

a) em

nenhumá hipóte* a abenúrâ das empresas .omerciais nos diâs
consideGdos Íêriados se.á consider.da .omo obrigatória, sendo, portanto,
uma opção do proprieririo ô Íun.lohamento ou nào do estabêlecimento

b) As empresás lnteressadas no trabàlho de seus enpregâdos nesses dias
dev€rão protocolar no SINC.AMESP "Soticitação de Autorização pãÉ
TÊbâlho em Feriados", através dê fohüUno próprio dlsponibilizado nos
sites das respetivas entiddês ou nõ s6 rêspectivâs s€des en que
.onstên as sêgulntes infomaçõês:

1)

Razão soclal, CNPI, ende.eço completo, atiüdade de .omércio e
identi,l.açâo do rêspoDsável;
2) Especincâçào dos feriados en que !e pretehde o trabalhoi
3) conp.omlsso e/ou comprovaçào do cumprimenlo de toda! âs cláusulàs
desta convenção e de responsâbilidâdê pela declarãtãoj
c) Á -solicitaçao de ÁutonaÉo pare TEbalào em Feriados' rccehidâ pelo
SINCAMESP será protomlâda no Sirdicato dos Ehpregados do Comércio de
santo Á.dré e Àegião, quê terá 10 (d€zl dias paÉ se pronun.iâr sob.ê a
aceitação ou .ecusá íundâoentádas, sob pena de aprovâção tácitã após o

'@
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d) Á autoriãção para o t.abalho em leriados sêrá êhitidâ conjuntanente
pêlâs respectivas entidades paEonãl e labo.âl subscrito.as desre

,.

DA OPçÀO PELOTRABALHO

á) a quâlquer coherciário é assêgxrado o direito de opta. ou nâo
hãhJlho rô\ rêaádor cm qJe d rcspê1rvd en prerr sÊ áú%.

pelo

b) os êmpregádos que t.abalharem em feriados rarâô jus ao.ecebimento em
dohro das horas efetivámente trabalhadas, alén de adquirir o direito de
ac.escenta. 01 (unl diâ nâs suas fériâs a cada 02 (dois) rêriados
fetivá he ntê trabalhados;
c) o di.eito ao acréscimo previsto na âlÍnêâ "b" refe.e-se a apenas
de lérias, cas o sejam estÁ s fracioná d âs;
e

un periodo

d) o

êmpregádô qüe houve., ao fim do pêriodo de vigência desre
instrumento, conpreendido entre 01.10.2018 e 30.09.2019, trabalhado em
apebas 01 (um) fenado, não obtêrá o direito âo adésdno em suas férias,
fazendo ius apenas ao recebinehto em dobro das horãs efetivameDte
e) o âcúÍiho dos dias nas fé.ias do empregado deverá respeitar âs .e8ras
para concessãô é inÍcio d€ gozo de férias preústas no capitulo III deste
instrumênto, Este beneflcio não se i.corpora aoperiodo dê fériás páh efeno
decálculo do terço ãdicionãl edemais incidêhciás,
í) os dias afiescidos nas fé.ias serâo remunêrados obrigâtoriamente no mês
seguinte áo retomo das férias, no caso de demissão deverão se. quitados
quãndo dá rêscisâo conrÉtual,
g) A ehpresa que se ativar em feriêdos somente pod€rá co.tar com o
tmhalho do seu empregado que optarem trzê-lo, enjo.nada nâimã dÊ 03
(ôitol horas, m confo.midade do artigo 3, da Lei n! 12.790, de 14 de narço
de 2013, ncando vedadâ a jo.nada de trabãlho ãléú desse limite, Dererá,
bmbém, se. Barantido o interelo mi.imo legâl pârâ raiaiçãô e descâ.so,
.espeitâbdo-se sempre, a legrslação referente àjornádâ detrabalho;
h) quândo o leriâdo coincidir con um domingo, prevalê.erão todos os
hêneÍlcios acordados nas cláusülas que dispôen sobre o §âbalho dos
conêrciáriosem fenados, Dara todos ôs efeilôs leeais e de direito.

III.

DA REMÜNERÁÇÃO

que
fP.i:dns f:.ãn n,§ :.
recebimênto dâs horas trâbêlhâdâs nesses diás, âcrescidás do adiciohal de
10090 (cem por centol sob.e o valor dã hom normàl, rncluíve os vendêdoÍ+s

0s empregados comerciárjôs

(J
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'@,
rv - DÁ REFETçÀo

E

Do vÂLETMNspoRTE

ã) Â enpresá lorhecerá ao empregádo que rrabalhar em feriâdos emjornada
acima de 06 [sêis) homs o qlor de R$ 38,00 (trinra e oto reais) ebdinheiro,
a titulo de refeição, além do %le trânsport€ Fârâ cada íe.iado trabalhado;
D) Àehpresa fo.necerá ão empregado qüe trâhalhâr en feriâdos ehjomada
de 06 Geis) homs ou henos o valordÊ R$ 27,00 fvinte e sete reais] atitulo de
refeiçâo,além do vale trarsporte paÉ cada fe.iado bãbâlhâdo.

Pa.áErafo Primêiro - 0s valores êstipulados nas âllneas "a' e "b" desta cláusula
deverâo ser pâgos.o mesmo dia em que o seNiçoforpresrado e contra re.ibô.

Párágráfo Sêgundo - A emprêsa que habitualmente Íornêcer rêfejção ou vale
refeição aos comerciários duranteasêhána, p o derá oprar por fornecê los ta mbéh
nos dias .onsiderados fe.iados, desde que em vâlo.€s compativeis com os
estãhelecidos.asalineas "a'e "b" destá cláusula,além do vale trânspore.
V - DO TRÁBÁLHO NO

NÁTÂL

E NO ÂNO NOVO

As empresas se obrigam a nâo exig,r o tmhãlho de quãlquer coheÍciáriô nos
sesuintes diâs e ho.ários:
a) NÁTÂL - Das 20:00 (dêzoito) horâs do dia 24 de dezenbr
horário habitualde trâbalho dô emp.esado no dia 26dedezembro.

h) ÂNo NOVO - Das 18:00 [dezoito] horas do diâ 31 de dezembro de 2018
.on retoróo ao ho.ário habitualdo empregàdo no dia 02 dejaneirc de 2019,

Parásnfo Útri.o - Qualquer alteÉção de horáno deverá ser fefta através de
!,I . DA MULTA

POR DESCUMPNIMENTO

A enpresa que descumprir as cláusulas refere.tes ao trabalho nos fe.iâdos
incorerá en nulta no valor de R$ 153,00 (cento e cinquenta e t.ôs reais) pôr
inÍração e por empresado, considerado o fêriãdo trahêlhâdo, revenendo tal valor
ao ehpresado Drejudicado.

Pãrág6ío Único - A penâlidade aqui estabelecida nâo se contunde con
prevista nâ

cl

áusula de.omi nadã 'Mü ltâ ".

í;
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cLÁUsULÀ o4o . coNTRoLE ÁLTsRNATTvo ELETRÔNI.ó DE IoR.,JADA DE
TRÁBALHO: Ficãm ãs empresas auto.iadas a adoção de sistems alremaiivos
el€trôni cos d e co htrcle dejomadã de trabalho, co nfo.me preúsão da Portariâ 373
de 25 de lêvereiro dê 2011dô Ministéri. dôTHhâlh.

PáÉgráfo Primeiro - A adoção de sistena alt€rnátivo quê melho. atenda ao
\tômr de contÍole de ornddr dJ enpresr deve (Jmorir as p\ieénrir\ qúe se

| - estar disponivêl no locâl de t.abalhoi
ll Pe.miti. aide.tificação de empregado.e

emp.egado;
possihilita.,
lll
atmvés da centEl de dados, â extráçâo elet.ônicã e inpressa
do .egistro das mãrcaç ões rea lizadás p e lo em p resãd o.

Paiáglafo Segundo - Ficam as empresâs desôbrigadas a urilizar mecânismo
imp.esso.em bobina de papel, jntesmdo

Parágâfo Têfteiro

-

ao

relósio de ponto.

As êmpresas disponibilizaÉo para todos os

seos

empregados, nensâlmente, cópia de seu resistro de ponto.

Paúg.aío Quarto - 0s sistemas altemativos eletrônicos
de trabalho não poden e nâo dev€n adniti.:

de côbt.ole de

I ' rcstrições à mârcação do ponto,
II - na rcaçâ o automática do ponto i
lll digênciã dê autorização p.evia paã narcação desobrejornada;

Iv

-a

jomada

e,

âlterâção ouelihinatão dos dâdosr€gistrados pelo êhpregado.

cLÁUsULÀ 041 - loRNÁDÀ§ DE TRr{BÀlHor Arendido o disposto no artiso 3q e

pdr;grdÍosdáLein"l2.'90l13Êo,n,iso\rlldodÍrigo7!daCon.rtu.çàoF;d"r"l,
a jo..ada norml dos conerciários, trábálhâda ou cómpensad4 não poderá ser
supêriôr á 03 {ôito) ho.as diárias e a4 (quãrentâ e qüâtrol ho.ás semanait
perbttida sua distrihuição düÉnte a semahá e respeitado o Repouso Senanâl
Remunendo, qüe não poderá ser concedidô ápós ô 7q {sétimo) dia consecutivo de
trâbâlho,.levendo ainda ser obseruadas ãs sesuintcs cohdigôes:
a) direito do empregado a férias nais 1/3 (um teaol dovaloca cada periodo
de 12 [doze] meser obseúadas as proporçôes doârtigo 130 da CLT;
b) náximo dê 02 (dua, horâs suplenentares por diá, que pode.ão ser
compensadas ou inde.izadas de acordo com
cláusula nobtnada
''Compensação dê Horário de Tmbalho [Banco de Ho.ar", desde que a
emD.esa estela autonzada a utilizá-lo;

a

eí@trJ @drk!ese,.@d&tu&s.eLb

-.--
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.) htetulo

pãÉ refeição de no mÍnimo 01 Íumal hom e no háxlho 02

d) lnteNalo interjornãda de, no inhl,no, 11 (onzel ho.asi
€) â cada 02 [dois) domingos trâbalhados se sesxi.á, obrisatoriamente, 01
(um) dominso de descanso, sêndo quê o deBcánso senanal remlnêrado
devêrá sêr sempre concedido, no máximo, após 06 Gêisl diâs de trabalho
conse.utivos, conforme clá u sule n o minada "Trá b alh o áos Dom lngo§ ",

Pa.áer.lo Úúco - Álém da iornada dê oB (olto) hoE diánas ê dê {4 (quEnta e
qu.trc) horás sehãmit as emprcsãs podêrào, ârÉvés dá .êlêbEçâo dê TERMO DE
ADITAMENTO à pEsentê Convençào, a que desde iá se obrigam as .erpetivas
entidadês pâtrohâl e profissional, con$ârár empresados mediântê ou$a!
modàlid.des de jomãda, obseryadas as condições estabelecidas nesta cláusula, ã

I - IORNADA PÂRCIAL - Considera se lornâda parcial áquelá cujâ duÍaÇâo não
exceda 30 (trintal horas semanâis, vedãdas as ho.as extás e obêdêctdos os

al denno dá

sêDâ@, a iomada podêÉ ser 6Eda em qualquer perlodô
(hoE ê dla), desde que nào êÍede o llnite dê 08 [oito) hoB diá.las;
bl o eÉno do empregãdo ontrt do em tênpo p,rcial $rí prcporcional à
lomeda trâbalhâdã, úo podéndo sêr infêrior ao salário hoE do emprcgado
paEdi€ma contÉtado paE trabalhar eo tempo inteeral na óetma funçâo
o u, in existindo este, ao salá.io- h orâ do pl so sâlâ rial dessa tunçãoj
.) ãpós cada período d€ 12 (doze) mes$, o emprêeãdo terá di.êitô â íériãs nã
proporçâo prwista no a.t. 130 dâ CLTj
d) é vedâdo descontâr do peíodo de lérias as rãltãs do enprcSâdo ao
ê) o pêíodo dás fériás sêrá computado, pâra todos os efeilos, cono tempo de

t

redsno .a cTPs @n specifioção

al @m i.tenalo

t)

pm

rerêição de, no

jomdã seDaül;
nlnlmo, 01 [um] hoh
da

e

ú

máxlno 02

com úterrálo inteiomadâ de no mÍtrimq 11 [onre) hoEsj
êstiver incluso o dooinso, lcã
l) sê nâ jornâdâ sêmánat dê âté 4 (quatro)
esttpulado que â cada 03 (trê, donlnSos trabâlhâdos o empre8ãdo têrá,
ob.ieatoriamehte, uFa rolga remunerada no 4q [quarto) doningoi
i) o cálcuto do salário mensal da JORNADA ESPECIAL PARCIÀL será

di

@
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Saláno da tunçâo na empresa diüdido por 44 (quarêntâ e quatro) horas
semanâis enultiplicâdo pelônúmêro de horâs semãnãis cÕnnâbdasé igual
ao sãlário mênsal dc conrataçáo do êmprcqado coh IORNADA EsPEclÁL

ll - IORNADÂ REDUZIDA - considêr5-rêjorn.da reduzidâ

aqu€la cDja duraçâo seja

süperior a 30 (trinta) noras e inf€rtor a 44 (quarenta e quatrol horas semanait
obedecidos os segulnles requtsltos:

b) o

saÉno do empegádo contrâtado pa.a Jo.nada .eduzida sêrá
proporcionál àloháda $ábalhada, não podendo ser ihreriôrão sãÉno ho.a
do êmprêgádo pãradigma contratado para tEbalhar em tempo integÉl nâ
mesmâ tunção ou, inexkdndo este, âo sâláno-hora do piso sâlariâl dêssâ

c) ãpós cada p€íodo de 12 (doz.)

meses de üsência do contrato de
Trabalho, o €mpregãdo coô lornâda redtzida tená direito a fé.ias d€ 30
(trinta) diâs ou na nesma p.opo.cionalldade p.eústã.o artigo 130 da CLT,

c) após @da peíodo de 12 (d@) m@s de úgência do cohtrato de
TÉbâlho, o emprogado com jomada reduzida teÉ direito a fénas de 30
(trinta) did ou na mesma proporcionalidade previstâ no ãrtigo 130 da CLT,
d) registrc na CIPS @mBpêclfrcâçãodá jomâdásêmnâl;
ê) contmto de tmhalho indlvíduâl coE especiílcação dos dias .lâ semam dê
tEhalho e jornada de trabalho ou carga hoÉria dê @da dia da sehanâj
f) conjomada mránma de08 (oito) hôrás diánãs de t.âbalho regulâ., mãis o
máximo de 02 (duasl horas súplementlres por diâ, com acordo exprêsso de
conpensaçâo de ho.as, dêsdêque nào ultrapa$e 10 (de4 ho.as diánasj
s) ô €mprêsâdo poderá fazer qualque.lornáda eD até 04 (quato) dias e de,
no máximo, 40 [quarénta) horás s€mânahl
h) senajornada semanalde 04 (quatro) dias estivêrincluso o dominso, frcâ
estipulado que a €ada 03 (tr&) dohtngos trabâlhados o empre8ado terá
obngabnamente uma folga .ehuneradã no 40 (quarto) doningoi
i) com intewalo pãrã rêrêição dê, no mírlmo,0l (ura) hoÉ ê, no máximo,02
D com interualo interjornâdá de, ho nínlho, 11 (onzel horasi
k) o cálculo do salário mênsal da JORNÁDA ESPECIAL REDUZIDÁ será feito

\rlrno

dJ Íuncào nà êmD..sá drvrdrdo Dor 44 ÍqJ"renê

e

qLcuol hor">

SINCAMESP
semanais e nultiplicâdo
igxal ao salário mensal
ESPECIÁL REDIJZII}A

horas semanais contratâdas é
do empresado .om IoRNADÁ

nI -

JoRNÁDÁ ESPECIÂL 12X36 - Cônsidera se assim ã jornáda de 12 (dozê)
hô.as diá.ias de t.abalho por 36 (t.inta e seis) horas de folga ou descánso. paraâ
sua prática as €mpresas devêrão celehrar, nece$ariâmenre, Aco.do colerivo de
TÉbálhô côm os respectivossindicatos co.venenres, obseúâdo o se$inte:
a) âs 12 {dozel ho.as deefetiEcão no râbálhoserão conside.adas coho horas
norm ais, não so fre ndo i n ci d ência de adicional ert.aord i n árioi
h) também n â o serão cons ideÉdas como extras as ho.as lahoradas âlóm das 44
(quarentá e quat.o) horas senanâis, desde que o excesso sêjâ conpensado na
semana segui.te, o que é próprio desa modalidade dejornadá;
.) no cuBo da jornadâ estipulada.o capur desrâ cláusula Íjcâ assesu.ado um

intêíâlode01 (uma)ho.apararepousoealimentaçào,.osrermosdoârtigo71
e paÉgrafos, da CLT, devendo ai.da sêr compáúvel coh a disponihilidadê do
serviço emexecuçãô;
d) âs horâs lâbo.adas nos dias considerados Íeriádos serão renune.adas .om

adiciôhal d€ 100% Gen inteiros por centol sobre o valor da hora norhâL
conformeSúôula 444, do TST.
Pará8mfo Único ' Ficam êxclulrlas da exigência de celebração de ácordo côletivo
as ehpresas qu e exerçam a tiü d ade de hô nirorãnento elerrô ni co,

Iv - IORNADA ESPECIÁL PÁRÁ &íBÀDOS E DOMINGOS - Dê até 20 [ünte) hoÉs
semanais/ com controle individual obngatório da jornadâ de trabâlho diária,
independ€bteôente do númerc de empregados [aftigo 3!, § 1q, da Lei n! 12.790,
d" l4 d" nrrlo dê l0l tl, óbiedcdas ds spBUn'c,, ondioê\:

â).egisro

na CTP5 com espe.ifr.âção dajornada semanalj

b) contrato de trâbâlho indiridual com especilicação dos diâs da semana de
trâbalho ejo.nada det abalho dê cada dia da semanái
c) comjorhádadeaté 20 (vi.te) hoÉs semahais €ferivanente trabalhadas;
il) con direito aférias náis 1/3 (uh terçol do valor a cadã 12 (doz€l m€sei
obseNadâs as proporções do artiAo 130da CLT|
e) com jornáda normal dê 08 (ono) ho.as diárias de trabalho resulâ., nâiso
máximo de 02 (duãsl horas suplemebtâres pordia, com acordo exprêsso dê
compênsâção de horas protocolado no si.dicato dos Empregados no
Comércjo deSântó Ând.é e ReAião, desde que nâo ulFâDâsse 10 íded homs

É

w

/4:
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D oehpresado poderá fazer qualquer Jorbâda em até 02 [dols] dias e de.o
máximo 20 (vlhtel ho.assemaiaisJ
s) flcâ estipulado que á cadâ 06 Geis) doningos tâbalhados o empre8âdo
terá obügatoriamente uma lolgá rêmuÍ€Eda no 7! Gétimol domiDgo;
h) com inteNalo para reÍeição de, Do mínimo,01 (uma) hoE e, no Eánno,

i) om intêNalo interiomda de no mí mo,11(onze) hoBs;
l) ÂB expeseahêÍtêvedado o usodo bânco de horas;
k) qüándo o diâ conside.ádô fêriado coincidir com sábãdo ou domingo, o
empregado terá direibao pagamênto em dobro do diatrabálhado e mâis 01
(umal lolca compensatória a ser gorâda em até ó0 Gesseila) dias, en outro
sábado ou dohtngo â critédo das partes. Caso não hajá á folga compensatória
!o peíodo estipulado, a ênpresâ deve.á indenia. o €npregádo coh o valor
equiEleÍté a (01) un diâ de tEbâlho;
l) feriados náo @incidentes aos dias de smam co.tratadâ (vêr IoRNADÁ
ESPECIÁL PABÂ FERIÁDOS);

m) o.álculo d. rauno menrrl rla IOFNÁDA

FSPECIÁL PÁF} sÁBÀDos E

DoMINCOS será Íêito dã seguinte forma:

Salá.io da Íurção nâ empresa dividido por 44 (quár€.tà ê quat ol horas
semanais e nultipliedo pelo núm€ro de hoÉs semánah co.Eatadâs é
igul ao salário mensal de contêraçâo do empre8ado com IoRNADA
Ê,SPECIÂL PÂRÀSÁBÁDOS E DOMINGOS

ESPECIÂL PARÁ TERIADOS - De até 10 (dez) horas diárias
com
controle individual obrtgetório da jornadâ de trabalho diáúa,
evêntüais,
tndêpendentemeDte do .úme.o de emp.e8âdos [artiso 3q, § 10, da Lei ne 12,790,
de l4 de mârto d€ 20131, ohse ada! ás segurnres condiçóes:

v - lonNÁDÀ

.) emente pár. Íêaados NÃo mlncldêntês com sábad6 ê doming6;
b) om joftâda hárihá de 08 (oito) hoEs diáriâs de t6balho Í€gulãr,
ficandovêdadaa jomadadê tmbãlho.lém destelimite.
REFErÇÂo E TRÁNsPonTE

pagar ao eôpregado que trâbalhar en feriados com
jomada acina de 06 Gêis) e de no Bárlno 08 (oitol ho6s, o %lo. de R$
38,00 (tnnt e oito rêâk) á tltülo dê refeiÉo, aléú do valê Fansport
sEtufto p.É oda feriado rFbalhado.

a) a enpresà dêrê

W
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c) o qlor â.ô.dado deveú ser pago no mesmo dia em qüe o seúiço for
prestâdo e contra recibo.
.l) a êmpresá que habitualmente fomecer reÍeição aos comerciários duÉnre
a semã.a poderá optar po. fornece. refeiçâo rânbém no dia considerádo
ieriado, desde que seja compatível coh o valor estabelecido, aléo do vale

ê) sob.enhümâ hipótese esta JoRNÀDÁ ESPECIAL PARÁ FERIADOS poderá
ser aplicada pãÉ outras jo.nadâs especiáis,
f) o cálculo de remüneração do feria.lo sen: ieitoconbaseno salário mensal
do empresado da seeui.te forhá:

Salário mensal do êmpíegado contratado pârâ FERIADoS diridido pelo
número de horas contratadas pôr nês, multiplicado pelo númerc de
horãs trâbalhâdas.o fe.iado, multiplicádô por 02 [dois) ó ieuâl ao salário

PâIágrãfo PrineiÍo - AsolicitaÉo para celebêçào deÍÉRMo DE ADITAMENTO
se.á encaninhada onlinêatavés de fornulário próprio disponibilizado no súe do
SINCAMESP, em conjuntô com a entidade lâboral, ahalisará sua âdmissibilidade e
deve.á conteras seguintes infôrmações:

al
i d

razão social, CNPJ, endereço completo, atividâde de comércio

e

enti ffcação do s ócio rêspons ável;

b) quantidade

empreeâdos que seráo admitidos eh cada FERIADO:
'ie
c) comprcnúso
e/ou comprovaçâo de cuhp.imento de iodâs 6s ctáusulas
dê:ta Cônvenlio e dê rêsporsàbilidade pelá dêclJ.J!ào.

Párágrãfo sêeundo - As ehpresas somente poderão co.r.atar empregados para
hâbâlhâr eh FERIADoS mediânte â celebráçâo de TÊRMO DE ADITÂMENTO,
conforne preüsto nêsra cláusula.

cLÁusul,À 042

-

ouTRÀ§ ,oRNÀDAs EsPECtÂrS: Quâisquer ou$as IORNÀDÁS
ESPECIAIS de trabalho não previstas neste instrumêntô deverâo obrisatoriamente
serpréüâ e êxp.êssamente autoriadas pêlâs ehtidades convenentes.

cúUsULA 043 , SEMANA lSPANfloLL Ficã âuto.iãda a chamada ,SEMANA
ESPÀNHoLÂ", assin e.tendido o regime de compensação qüe alterna jornâda de
48 (quârentâe oitol hô.as em umá semâna ede 40 (qüarenral ho.âs em outra, de
modo que a compensâçãô dejornada dê una semâna ocorra na semana segui.te,

a

médiã dê 44 horas sehanais, nos termos dâ Orientação
Jurisprudênciãlno 323, dâ SDll, doT.ibu.al Supêrior do Trabalhô - TST.
perfazendo
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o,t4 - IIonÁRIo DE rAÂBÂUrO Do Esn DÁtürEr A lomada de
tÉbalho do cooerciá.io estudantê, duEÍte o período leúw, não *rá prorc8âdâ
pelas empresas, excêto nos esos dê êxtrema necessidade de serviços,

cúu§rta

deüdamênie colnprovada.

CúUSULA 045 . INTERVALO PÂIIA ÁMÁMENTÂçÁO: A comerciá.iã mâe terá
direito, durânte a jornada diária de trabãlho, a dois interelos de meiâ hora cada
um, pãÉ ahahehtã. seu fflho até este compl.t r06 Gek) meses dé ldádê,

ParátnÍo útr|.o

- Fi@ hcultado à comêrdán., dê comM âcordo.om e êmp@,
periodo
preüsto no caput dêsta .láusülã ádmúándo os dôis inteNãlo§
utilizar o
isto é, pêrfezêndo umâ hoE dÉ.ia paÉ âmanêntáÉd

VII.

DÀ§ LICENçÀ§ REMUNEMDAS

cúUsULÀ 047 . GÁMNTIÀ DE EMPREGo E/oU §AúRIo Ao ÀCIDENTADo !
AO ÁFÁSIÁDO POR DOENçÀ| Fica asse8urada a estâhilidade de emprego e/ou
salários aos emp.egados acidentãdos e que pe.cebeÉn eurÍlto"doençâ
acidentárlo, pelo pêriodo de 12 hes€s ápós a alta médica concedida pelo INSS, na
coníormidãde do a.tiso 1la da Lei n! 8213/91.

Úo

- Fi@ a$eguEda a €stabilidâde de ênprcgo e/óu sauno ao
êmprê8àdo qu. rctomar ao tEbalho êh razão dê âtrsEhcnto por d@nçâ
ParágElo

concedida pelo INSS, á partir dá ált previderciá.iã, nâ nzão de 03 {trê, diãs â
cãda peíodo de 16 [de2esseis] dias de afa§tâmênto, libiradá â 60 Gesent )dias.

cúUsUT.A 048 . ÀBoNo E§PE«AI, DE IALTÁS PÀRÁ MÂE coMERcIÂRIÁI A
com.rciária que deüar de conparecêr âo seruiço párá atender enfermldáde de
seus nlhos menores de 14 [quatoE.) anos, ou inválidos/incapãzes, pode.á
justiff€r sua áusônciá por declaração médlca de aconpãnhanento e/ou atestado
médico do nlho, coôp.ovada nos t€úos da cláusDlâ nonjhada 'Atertados Médi.os
e OdoÍtológlcoí, e tená süs lahas abonedás até o limite mánmo dê 15 (quina)
diõ, düÉntê os respe.ülos perlodos de eiÉncia da presêlte Conv.nção

Pàrág..fo P.lDelD - En casos imperiosos e deüdamente @mprovados pôr
atestádo médico ê a cnténo dã emp.esa, à empre8ada podeú utili2ar esse§ 15
{qüinza) ãbohos do ano de outra rorúâ êscalonada, sempre obsewando o periodo
de vigência da prese.t€ co.venção.
Parágráao §G8undo - 0 direito prevlsto no caput soFente será ext.nsivo ao pai
coher.Íário !eo mesno coEprovarsua condição de ú.ico .esp o. sáÍ€ L

SINCAMESP
ParágÍafo Te.ceiro - Càso hâe e pai trãhathem nâ mesma empresa, este benefi.io
poderá ser concedido a um ou outro, a onério do empreeãdor, obedecidas ás
condições estabele.idás no caput desta cláusula.

cúUsUIÁ 049

,

ÁBoNo ESPECIAL DE IALTAS

Áo

ESfUDÁNTE

E

VESTIBULANDOT O êmpregâdo, dêsdê que coop.ove estar mat iculado êm curso
regu lar tun d a mental, médio, tócni.o ou supeíion poderá deixa. de comparêcêrâo
seruiço para prestar eemes nnais quando estes coincidirem com o horáho de
trabalho, ffcando abonadas âs suas faltas. A mesma condição ffca gãranüda nos
casos d€ prêstâção de exânes vestibula.es e ENEM, desdê que en anbás âs
hipóteses haja, com antecedência de 05 (cincol dias, comunicação à empresa,
se.do indispensável comp.ovaEão posterior.

CLÁUSULÁ 050 - AUSTNCIAS lUSTlFlcÂDÁs: o conêrciário poderá deixar de
comparêcerao serviçosem prejuizo do seu salá.io e do direito às fénas e DsR's nas
seguintes hipóteses, desd€ que ampa.adas por documentação comprobâtóriâ:

a) até 02 [doG] dias

cônsecutivos, em.aso de fâlecirento do.ônjuse,
asce.dente, descendente, irmão, sogro ou sogra, ou de pessoa decla.ada en
sua cTPs quevivâ sob suá dependência eco.ômica;
bl até 03 [[ês] dias úteis consecutivos, em virtude de câsamento;
c) por 01 (um) dia, a câda 12 {dozel meses de tÉhalho, êm.aso de doâção
voluntâia dê sangle;
d) até 02 [doú] dias, consecutivos ou nâo, parao ffm de obtêrtitulo eleitorâli
ê) por 01 [um] dia en caso de intêrnação hospitalar do cônjuse,
companbeiro ou companheirã designado na CTPS, ou nlho menor de 14
(quatorzel anos de idade ou incapaz.
âté 02 (doisl dias para acompanhar consuhas médicas e exames
cômplehenta.es du.ante o periodo de graüdez de sua esposa ou

q

g) áté 02 [dois] dias po. ano para ãcompânhâr pessoâ idosa, acimâ de 60
anosi que viva sob süa .onprovadâ dependêhci4 em consultas médicas,
eMmes ou internação/ mediante â âtestado médico cuja veracidade podêrá
ser veriff cada pela êmpresâ,
}1N , DAS CONDIçôES DE TRÁBALHO
CLÁUSULA 051- rRBeuÊNclA oaRroaTóRra Â cuRsos: os cursos de
êpêrlêiçoânênto pro6ssionâ1, de conpare.ihento obrigatório pelo come.ciário,
deveÉoser realizados durante o expediente no.nal e se ultrapas arêm a jo rnada
no.mal de t.abalho, serão renuneÉdas, as horas excedentes, cono horâs

exrÉoÍdindÍid\,poÍ.eDÍe\enuremremooddrspon(dooapmorê\a.
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Pá.áerálo Primeirc - Da referida cláusula ffca disp€.sadâ â empresâ, quândo ás
.euniões de tmhalho ê/ou cu6os de âperfêiçoamento, coincidirem com o ffm de
semana ou feriadoi 3m localidâde nâo coincidente com ã do trabalho, desde que
.on a côncordância do comerciário ê custeio de todas as despesas, i.clüsive
locomoção alojâmento

e

refeições.

-

Em câsos de pêdido dê dehissão do emp.eso pelo
comêr.iário, â €mprêsa podêrá se .essarcir do valor despendido pan cDsteio do
cureo de ape.feiçoame"to profissional, desde quê previsto em conrhto Especial
formâlizado anteriormente ehtrê as pa.ter com previsão expressa do p€riodo em
que o co m e rciário estârá s uje ito ao rêferi do ressa.cine.to.

PaÍá8Efo Sêgundo

IX . DOS BENEFÍCIOS E€ONÕMICOS E SOCIAIS

CúUSULA 052 - BENEFÍcros §OCIA|S: Às enpresas que conceden benefícios
sociâis à sêus cohêrciários ffcam obrigadas a estendê los, pêlô princlpio da
isonomi4 a iodos os integrântes de seu quadro fünc,onal nos mu.icipios
abE.gidos po.esta cCT, desde que ocupantes do hesmo cargo.
CúUSULA 053 - DIÁ Do coMERoÁRIo: A rêmuneráçâó dô dês de ourubro,
quãndo se comemora O Dia do Comerciário" (30 de outubrol, seÉ concedida ao
comerciáno, que pertencer áo Quadrc de Trabalho da êmp.esa.esse dia, acr€scida
de um abono coúêspondente a 01 [um] ou 02 {dois) diás dá sua respectiva
remuneração mensal auferidá no respectivo mês de outubro, a ser pagã
tuntámente i om J rêmunê.J!;o., onÍoTe proporr:o âb-r\o.

â) até 90 [nove.ta) dias d€ contrato de trabalho nâ empresa, o comeÍciáriô
não lâzjus áô bênerÍ.loj
h) de 91 (novenra e um) diãs âré 180 (cento ê oitenta) dias de coh$ato de
trabâlho na empresâ rará jus â 01{um) diaj
c) acima de 181 lcênto e onebtá e un] dtâs de contrâto de t ahalho na
empresa, o conerciá.io rará jüs a 0z {dois) diasj
Parágráfo Primêim - 0 comissio.ista fará jus, no mês de outubrc, ao acréscimo
de DSR em sua remuneratão, respêitádâsas p.opo..ionalidãdes acimai referente à
gratiffcação do "Dia do Comêr.iáriô".
Párágrâfô Sêgúndo . O abono p.evjsto no caput deste ârtigo fica gãnntidã áôs
coherciários em gozo de Íériás e às cohercia.ias em gozo d€ licença matemidade.

Parágrafo Terceiro - Ficâ íácultado áo .ômerciário, de comúm aco.do com a
empresa, conv€.ter o abono en descanso, obedecida a proporcionalidade acim4
durante

a

vigência da presenteConvenção,

PâráCrafo Quâ.to - Ào abono previsto hesta cláusula aFlica-se, se for o caso, o
dispôsto no parágrãfo priheiro dâ cláusulà nominâdã"Rêâjustê Salãrial'.

ffi,
o"íúsut

SINCAMESP
âm

o PEcUNúRto PARA coMlssroxl§-rÁ: Aos comerciános
EmuneÉdor somênte à basê dê comlssôês (@missionistã1, admlídos até 30 de
setembrc de 2018, ficâ .onedido um abono êxtÉ, oftspondêntê a 8% (oito
inteiros por cetrtol da gârantia mÍnimã do comissionistâ, queserá pago uma úriG
vez, .o ânlversárlo de adnissão na ênprêsâ, hào s€ i.co.porâ.do o mêsho áo
Â 054 -

sãlá.io párá nenhum efeito.

cúusurÀ 055 - ÁuÍuo

FUNêRÁL: Nã oconê.cia de talechentô do
ehpregado, 4 emFresas indeniza.áo o be.eâ.iá.iô .ôm valor eqüivale.te ao
respecrivo sâüno no.mtilo, confome valores e cohdiçô€s estabelêcldos !6
.láusulas nomiEdâs "salános Normativos', "Sàlário Nomativo páh 0pêhdor6
dê cãin" Õu -6áÉhàã do Cimirsio.i{á'

Pa.ágBÍo Únlco - As ênpresas quê úântenham seguro pará cobêrturâ dê
despesascm fun.Él êú condições máls benéícas, nem dispensadasda concessão
da i nden ização

preústa no .ap ut desta

clá

u

sula,

por lhtêrnédlo d€
05ó - ÁssIsTÉNcIA IURíDICA, A
".p*'u,
prcporcionar
que
advogado
designar é obrtCádâ a
asistência Jurldica ao
conerciárlo ê,seh óhus pâh este quê nod.sêmpêhho de suas tunçõ*. na d€íêe

cúusul,t

do pat lmónio da eDpesa, for indi.iado êm inquérito
açãopen.l.
x . ÂTa-§ÍÂoos MEDtcos

cúusulA 057

-

rimiml,

ou, rcsponder à

E

arEsrÁDos MÉDIcos
oDoNToLóGIcos: serão
reconhecidos osâtestados médi.os e/ou odontológicos fornecidos Por facultativos
do sindicaiô da catesoria proffssionâ|, dcsd€ que obedecldâs às exigên.ias
previstas no artigo 12, §§ 2q e 3e do Decreto nq 27.048/49, e entêndimento dá
Paúgraío PÍll[cib - Ás enprcsas fi.áh obrigâdás a âeitãr os etBtedos mêdic6
de pmfi$lonals pê.teffentes aos planos de saúdê por €las Í_ãnqúêá.las á6 seus

-o

comerciário deverá ap.esentar o atestado médico
comprobâtório de seu alastamento em até 03 (rês) diâs úteis apôs o retomo ao
trahálho, sob pêna de ser cobsideráda falta injüstificada. Â declarâÇâo de doençá
deve será$lnada pelo médico, devendo dêla cohstar todos os elementos exigidos
para validáde do atestado nédico, inclusive o pe.iodo de afastaôento e Código
Internácionâl de Doênças [clD], este se artorizádo pelo pa.ient€.

PaÍágrafo SeSurdo

@

SINCAMESP

Pârá8râfo Têrceim - Indêpendêntenehte dô prazo esiabele.ido no § 2", o
empregado deverá cohunica. à empresa sobre o periodo de afastanenro e
justincativa da ausência porqüâlquêrneio eletrôhi.o, na nesma data dê enissão
dos atestados médicos e/ou declaraçôes, üsando o cumprimento de obrisações

cúUsULAo53 - EXÁMES MÉD|COS| Cônfo.ne a Noma Rêgxlamenradorâ 07, os
comêrciárjos não pode.âo se recusar a submetêHe aos eMhes médicos
admissional, demissional, p€.iódico, de mudança dê tu.ção, de retorbo ao trabalho
e out.os complem€ntêres indispensáveis à tunção exercida pelo empregado, de
acordo coh a aval iaçâ o do p rolls s iona I com peten te, custeados pel ô enpregado..

cúusulÁ

059 - UNIFoRMES, cRÁclús E EPt's: Quando o uso de c.achás e
u.ifornes, inclüsive câmisetãs e cálçâdos, fo. exigido pela empresâ, êsta âca
obrigada a fornecêlos gratultâhente aos comerciários, salvo caso de injustificádo

Pa.ágraío Único - As empresas são obrigàdas â fornecêr gratuitamente os
eqLipdr"n'o- de p-ob(àô rndredudr d Lodo\ 05 .ompr.rdrio§ qle exerçqm
Íunçõesem locáis insalubres ou que necessitâm de tais equipánentos de proreção
no desempenho de suas funções, sendo obrigatória ã fiscalização por pa.te da
enpresã da utilização e reposiçâo de tâts equipame.tos, sob pe.a das nedidas
.âblyeis aos que desrespeitarên ãs . o mas.

xt - DossINDIcÀTos

cúu§ulA 060 - coNTRtBUtçÂo AsslsTENctar

DEvrDÁ Ào sINDtcATo Dos

EMPREGÀ.Do§ No coMÉncto DE sÂNm ÁNDRÉ E REGrÃor conaorme áprokdo
pelôs htegàhtes da.ategoria profissionalem Assenbleias Ce.ais ExEãordinárias
realizadas entre os dias 17 ê 25 d€ julho de 2018.asci.lades de Santo André, São
Bernã.do do Câmpo, Sáo Caetano do Sul, Diâdêía, Riheirâo Pires, Mauá ê Riô
crd.de da Sem. lodàs as emprclas rcorescnbdd\ pelo §lNcÁÀ4FSP - SINDICATo
DO COMERCIO ÁTACADISTA DE DROGÀS, MEDICAMENTOS, CORR}LATOS,
PERFUMARIÁS, COSMÉTICOS E ARTIGOS DE TOUCADOR NO ESTADO DE SÃO
PÁULo na base tênitoriâl do sindi.ato laboral desconta.ão de seus enpregados e
recolherão ao slndlcátô proffssional a útülo dê Contribuição Assistêh.iâI, 1% (!m
por centol da remuneração mensal,limitada ao teto nánmo de R$ 6200 (sessênta
e sete reaisl por eôp.e8ado, a partir do mês dê outubro de 2018 e durante â
úgência da p.ese.te Convenção Coletiva de Trabalho, tâmbén aprôvâda
qu/ndo durorzJrrn qs
enLid"oe proffiironá1. ondp
"-Emblei"\
trâbalhâdorês, só.ios e não sócios do sindicato, à celehração da presêntê no

o"

ê

er

í

,lyl\

'@
Pârághfo P meiro

SINCAMESP
-

As côntribuiçôes dos neses de ouiub.o, .ovênbro,

dezembrô de 2018 ejaneiro de 2019, em decorrênciâ da data de assinatura desta
normâ coletivã, poderão, excepcionalmenre ser descontadas êm (a) quatrc
parcelas hensais,dos salários dos meses de competênciá fev€.eiro, março, ãhril e
haio de 2019 e repassadás aré o 5s [quinro) dia útil dos meses de mârçó, abril,
maio e junho de 2019, .espectivãmênte.

Parág.afo Segundo -A p.êsênte conrribuição ássistencialreprese.ta umâ foma
de todos os trabalhadores representados pêlo sindicaro, âliados ou não à refe.ida
entidade, faze. face aos gastos com as campânhas salâriajs na daia-base dâ
catego.iã e noutrâs épocas e custear os gâsros com assessorias econôhicat
politicas, de comunicação e juridicas nas negociações coletivâs e nos dksidios
coletivos de trabalho, alén d. oufas despesas para bancâr â luta eh defesa de
todos os tmbalhâdores e nâo somentê dos asso.iádos, Adenais. na formâ do arL
611dâ CLT,lodos os trabalhadores, associádos e não associãdos do sihdicato, sâo
beneficiados con todas as conquistas obtidas nas hegociações coletivâs, nos
Dissidios Coletivos ÊÁções Coletivas do si.dicaro e na lutê diária sindical, pelo que
nâo é justo, além de ferir o prihcipio constitucio.âl da isonohia, que some.te os
sócios contribuam finânceiramente paÉ bâncâressás despesas [Pro.e$os TRT/24
nt 0000241-ó6.2013.5.02.0024,1RT1ne 0000971-21.20\2,5.01.0225 e TRT/9À ns
0000580-06.2012,5.09.0011).

Pã.ágEío Ter.eirc - Denocraticanênte e como âprovado nas a$enbleias da
catesoria proffssionál ê assesurádo bos autos da Áção civil Públl.a nq 010430010-2006.5.02.0038, rla 38! Vara do Trabalho, trâhsitada ehjulgado, bêm cono na
decisâo de Repercussão cerãl proferidá nos autos do Recu6o Extmordinárjô
130.462 SIF, de 24/05/2014 e ainda na decisão proferida pela 2r vara do
TÉhalho de Santo And.é nos áutos da Acão Ciúl Púhlicã n" 100151109,2077,5,02.0432, p.oposta pelo Mihistério Público do Trabalho êm íace dô
Si.dicato dos Comer.iá.iosde Sa.ro ÀndÉ e Resiâo, ffca garanrido ao rabalhâdo.
não associado do sindicato o direito de mani festar evêntua I o posi ção ao desconto
da referidâ cont.ibüição assistenciáI, por esc.ito e i.diüdualmente, devendo ser
protocolizada pessoálhente na sedê do sindi.aro profissional, Iocalizãda na Rua
Pad.e Manoel de Paiva Dc 55, Eairro Iardih, Sa.to André, êm âté 30 ítrintal dias
contados a partir da datã de assi.atura dá Dresenre norma,

Párágrafo Quarto - 0 emprêgâdo que eíetuar oposiÉo ao d€s.ônro da
.onhlbuição assistenciãl na formâ prevista no parágrafo antê.iordeverá enrregar
à empresâ,e6 até05 (cincol dias úteis a partir da data do protocolo, cópia de sua
manifestação junto ao Sindicato dos Enpresados no Comércio de Sa.to André ê
ReAião, para que nâoseefetuem os desco.tos convencionados.

x

..ffi;

SINCAMESP

ParágÍâfo Qulntô

"

Não serão âdmitidos documentos plúrimos ou âbátro-

assinados, nem quálquer incentivo ou nanifestação das empresâs sobre evênrual
oposição dos trãbalhadores âo rêferido desconto, configrÉndo-se, nestes casôs,
co n dutas ânti ssi ndicais.

Paúgrafo sexto - Osvalores descontadosaté o s! (quintô) dia útil da cada mês e
os monhnrês arecadádos seÍão .ecolhidos até o 10q (dé.imo) diâ útil de cada nês
junto à Cáixa Eco.ônica Federál âtravés de guias próprias fornê.idas pelo
sindicato proôssiohal, sehdo que do valor líquido ârêcadádo, 80% (otenta por
cenio) serão destinados ao Sindicato dos Empregâdôsno conércio deSânroAndré
e Região e 20% {vinte po. centol à Federãção dos Emprêgados no Comércio do
Estado de São Paulo - FECOMERCIÁRIOS.

Páúgráfo Séttmo - orecolhimento dâ Co b rribu içâo Ass iste. cial efetuado fora do
prazonêncionado no panigráfo 6! será acrescido dê nultâ dê 2% [doh por cento]
nos 30 [t.intâ] primeiros dias. ocônendô âftaso supertor a 30 {tri.ta] dias, alén
dá hulta de 2% (dois por cento) corerãojuros de mora de 1% (üm porcentol âo
mês sobre o elor pribcipal, que será coúigido pela variação do ICPM-FGV do

-

O sindicato dâ câtegoria proÍissio.al a$une desde já,
quaisquer respobsâbilidadês sobre os descontos ôencionados nestâ cláusula,
inclusive sobre a sua destinação, ficáhdo âs ehpresas liv.es de quaisquer
comibações pârá todosos ffns e efêitos dê direito.

Pârá8míô Oitâvo

Pa.ágrafo Nono. Ocorrendo disputajudiciál eh que o objeto da dema.da envolvâ
os valores prevktos nesta cláusula, â €npr€sa deveú da. ciência expressa da ação,
através de côhunicado via sEDEx, .on A& ao respecdvo sindicato da categoria
proÍlssional ênvolvido, â.ôhpanhado da comprovação dos descontôs e do efetivo
recolhiE€nto dos valo.es re.lâbádôr até o e.cerramento da instrução processual.
Em caso dê condênação da emprasa na devolucào desses valores, o sindicato da
cátegorja prôfissional beneffciário deverá ressarcilâ no prâzo háximo de 30
(t.intal dias, co.tados do trânsito en iulgádo dá sentença condenatória ou dá
homologação do â.ordo judicial, media.te o.den de pagãmentô identificada, sob
penâ depagamênb em dobrô da inporán.ia devidâ.

clÁusulÁ 061

-

coNTRIBUIÇÃo PÂTRoNAL: as empresas dá câtêsôria
econômica do comércio atacádista de Conelatos, Pertumarias, Cosméticos €
Artigos de Toucâdor no Estado de São Paulo, represêntâdas pelo SINaÁMESE
devê.io re,oliê.umr contÍjburçào pakonal.onlormea,esx.nrÊ tabelá.

ii
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xr^i"r;*:*

Ízêrol â 03 ítrêsl enbrcrádôr
úátrô) a 10 ídêzl êmnrPpTdÕs
De 11Íonze) a 20 Ívrntel emDremdos
Demais ÊmD.esâs com mais de 20 Ívintel emDreEados

Dê 00

RJ

173,00
346,00
692,00
1.3a4,00

Rt
Rt
Rt

PârágÍâfo Prlmeirc - 0 recolhimento deveii ser efetúâdo de acordo com
i.strutões contidas hô holeto bancá.io, quê sêrá fomecido pelo SINCAMf,SP

P.ÉgnÍo S.iundo - O Eolhinenm da onÍibuição patrcnal efetuado foá dê
pÉ@.erá.c6cido dê 2% (dois po. cento) nG 30 (trinta) prihêircs dl.r mãis
1% [um porcento) pornês sühsequente de atraso, além delurcs dê nore de 1%

ParáCrâfo Tércêiro - É devida apenas lma única coht.ibuição por empresâ, que
engloha.á ôs empregados dá nátriz e de todas as liliais existentes na base
rêÍitÕria! dô SINCÂMESP êfr 30 desÊtênhro d€ 2013.

cúusulA 062 - $nDlcÁuzrÇÃo:
sindicato

d. Étego.ü

PaÉgrâfo Ú.lco

prcfissional,

Ás

enp6s ol@rão à dlsposiÉo

loel ê mêi6 paE rindl@liaÉo

- coh a anuência

do
dos

dos conerciários, as empresas

se

comprom€temã descontãrem lolhâ de p.gâmê.to â mensalidade stndlcáldos que
forem assoclâdos ao Sindicato dos Empregados no Comércio de Santo andré,
comprometendo-se, aindâ, á recolher aos cofres da EDtidade os ealores

l§: Re@mêndá * às emprees com m's
dê 50 (cinqueirâ) omêrciános e, quê po$ua6 en sêus q@drcr tuEionais
comerciários eleitos dirigentes sindicair que gãmntam os seus lt.enciádentos,
parâ trâbâlhâr€m exclusivanetrte Drr. ô sindi.âto dâ .átêCoriâ profissioml,

cúusulÁ 063 - Drf,rcENrts srNDrc

pasandonh€ s iDtegrã lm ente suas rêmune râçõ es.

Parágráío Únl.o - Ás empresas devêrâo prêstâr todás âs inforhações necessáriag
b"r como apresenur os docuôentos soliciudo. pelos acentes srndicais, qus

deudrmer!.d€hiríi(ádos,(ohpare(eremàosrêJsestabeleomentos.

I
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CLAUSULI| 064 - ACoRDOS COLETMS: As entidades convenenres, objeti%ndo o
aprimoramento das relações trabalhistâs ê a soluçàô de prcblenas envolvendo
seus representâdot obricam-se à negociâção e à celehÉção conjunta de ternos de
conprcmisso, ajustes de conduta ou acordos coletivos, e.volvendo quaisquer
enp.esar associadas ou não, que inte8ren a respectivâ categona econômica, nos
tê.mos do disposto no inciso VI do art. 3' da Constituição Federal, sob pênã dÊ

ineÍlcácia e invalidade dos instrumentos pactuados
prevista na cl áusula no ni.ada Multa".

ê .la âplicâção da multa

Párác.aío úlico - Pârâ os Íj.s do disposto no caput, as empresas inte.essadás
deverão dar ciência ao SINCÀMESP para que este assuna a direçâo dos
ôntêndinehtos entre os intêrêssâdôs, nos t€rnos do disposto no ârt 617 dâ CLT.

clÁusulÀ 06s -

COMUNICAçÂO PRÉVIÀ Na hipótese de convocação para
prestâr esclarecime.tos acerca de denún.ias de irregulâridêdes êm facê da
legislaçâo ou de descunprimento desta Convenção, â ehp.esa se obriga a informar
o SINCAMESP, no pÉzo de até 72 Getentâ e dDas hora, a contar da convocação, se
dêseiasuaa$istência no dia e hora designados pela entidade láboral.

Párágráfo Prhêim-o SINCAMESP terá o pmzo de até 43 (qDarenra e oitol horas
pâra verificar a confo.midade da solicitação às normas esrârutánas, hem cono sua
ádequação ao disposto .o artigo 592, inciso I, alin€â "a", da CLT.
Pa.ágxafo Segundo - A ausência de conunicação da empresá ao SINCÂMESP
impli.âú na renúnciaà assistêhcia.eferida no caputdêstâ cláusula.
CLÁUSULA 066 - DÁ ÁssIsIÊNcIÁ SINDICAI- NÁs REscIsÕEs DE coNTMTos
DE TnÁBALHO (HOMOLOGAçÁO): O âto de â$Ctência slndical .as rescisões
cont.atuais é opcionâL Quahdo houwer a assistê.cia do sindi.atô dá cátegoria
pro6ssional, serão obseNadás ás seguintes condiÇões:

á) nas.escisôes porjusta cêusa, o sindicâto dâ câtegôria proffssional limitar'
sê-á âo âto de consisnara assistê.cia dos pasamantos eletuadosj
b) o pasamento das verhâs r€s.isóriás dévê.á sêr reito en até 10 (dezl dias,
contados a partir do témino do contrato, em dinheirc, depósito hancário ou
cheque visado, conforhe aco.dem as paltes, ou en dinheiro ou dêpósito
ba.cário quando o empreeado for analfabêto. Eh câso de descúmp.imento
do reiêridô pràzô â ê6prêsa incorrerá na multa previstá no § 8s do art.477
dâCLTj

@
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c) qua.do o pagamento das veÍbas rescisórias for efetivado eh dinheiro, a
quitação deverá ser efetuada, ohrigãtoriânente, nâ presença do assisrentê
d) em cáso do não comparecimênto do enpregâdo, o sindicato da categoriâ
prclissional não poderá negàr-se a fornece. ao empregador o documênto
comprohatório do seu comparecimênto, desde que comprovádo que o
empregado foi avisado dprêssá n êntê pa.a comparecer.a datá, horâ e local
especificados pârê â pniti.a do ato,
e) quândoodü deveDcimentodo p.azo coincidir con o sábado, dohingo ou
feriado, os prãzos serãô prorrogados parâ o 1! (primeiro) dia útil seguintej

cúusulÀ 067 - TEnMo DE

QUITÁçÂo ÁNUÁL DE oBRtGAçÕEs
TRÁBALHISTAS E ÀcoRDOS EXTMJUDICIAIS: Empregados e ênprêgãdores
podêrão Íimar perâtrte o Sindicato dos Empregados no Comérciô de Sa.ro André e
RCgiãO O TERMO DE QUITÀÇÃO ÁNUÀL DE OBRICÁçÔES TMBALHISTAS dE qUE
trata o art. 507-8, da CLT/ beh.omo osACORDoS EXTIIAJUDICIAIS á quê se refe.e
oârt 855-B daCLT, d eve ndo estes serên fomalizados através de peti ção conjunta
de hono logãção judici al.
cL{USULA 068 - GRUPo EcoNôMrco - cÁMcTEnIzÁçáo: A câ.acre.ização de
$upo econômico, para efeitos de reconhecimento de ünculo empregaticio e de
respo.sabilidades dêcorrêntes das relações de trabalho, inclusive para aplicâção
dos dkpositivos destã normâ, hão depende da mem ide.tidade de sócios, sendo
necêssárias, para a configuração do grupo, â dêhohst.açâo cumulativa do
i.teresse integrêdo, dâ efetivâ comunhâo de i.teresses e dâ atuêção cohjunta das
empresas dele i.tegrãntes, nos termos dô disFosto nô § 3q, do art. 2q, dâ cLT.

XII . DAS OBRICAçõES DE FÁZER DÁ EMPRESÁ

CúUSULÂ 069 - CARÍA Aúso DE DTSPEN§Á.

O comerciário dispensado sob a
alegaçâo de práticâ de íalta gráve deverá se. avisado do Iato, por êscrito e contrà

cúusulÂ 070

. slsTEMÁs DE REvtsTÀ: As empresas que àdoràrêm o sisre
de Íevista em seus (omerc.crios, o larào em local cpropr.ddo e ádequJdo,
pêssoã do mesmo soxo dô ênpregado, evitando-se eventuais rcretransimentG.
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(úUSULÀ 071- BANCOS E cADEtRÁ§: Ás €mpresas mânrerâo bancos e cadei.as
em scu êsrábelê.imFrro§, para §erem utiládo\ por \euç .ome-.ijrios, no
intemalo de atendime.to e.Eê un e outro cliente, desde que não haja out o
ParágEfo Úni.o -

As êmpresas comp.ometem-se a ad€quar os locah de trâbâlho
nâs condiçôês previstas na NR 17 e seüs ãnexos.

CúUSULA 072 . E"SOCIÂL: As cláusulas dâ presenre Convenção Coletivâ de
Trabalho que conflitârem com â reguladêntação do E-Social serão consideradas
válidás quáhdo cônpativeis oü descoDsiderâdas quando incômpâtivêis, aré qle
sejâm conlu.têmeote adaptadas pelas entidádes convênentes.
CLÁUSULÀ 073. RECEBIMENTO D[ DOCUMENTO§ PDLA EMPRESÀ A CArtEirA
dê TÉhalho Ê Prêúdênciâ Sôcial [CTPS), os atestados, ce.tidôes de .ascimento,
casâmento ê ouros docud€ntos entregues pelo comêrciári ô, s êrão recebidos pelâ
empresa nediante recibo.

CúUSULA 074 - QUADRO DE ÀVISOS: Resalvadas âs situâçôes mais favoráveis
já existenter os estabelecinentos comerciâis com mâis de 40 {quarenta)
comerciárjos, coloe.ào, à disposição do sindicato dã categoria pronssional,
quadro de ãvisos pârâ aÍlxâção de comunicáçôês de ihte.esse da categoria, desde
qre .ão co.tenhan a divulgação de matéria politico-pãrtidáriâ, ou expressóes
injuriosas que indispobhahos empregados cont.a a enpresa oü autoridade.

CúUSUIÁ 075 - CARTA DE REFERÊNCIÀ: En caso de dispê.sa do conerciário,
semjusta caüsa, qua.do solicitadá, a empresa .onpromete*e á fomece. cartá de
relerência do enpregado demitido, desde que não existam motivos tuncionak

076- MULTÁ: Ficaacordada, ent.e os Sindi cato s süh scri torês, â oültâ
equivalente a 20% (ünte por centol do respectiro sâlário no.Õativo, confo.me
vâtores e condições estábelecidos nas cláusulas nomi.adas'5alários Normâtivos",
"Salá.io Normativo DaG oleradores de Caixa" ou"Carântiâ do Comksiônistá', pôr
inhaçáo e por comerciário prejudicado, em caso de descuhprlhebto de qualquer
das cláusulãs contidas neste lnstunento revertendo o beneficio em lavor da pa.te
CLÁUSULÁ

p.ejudicada, aqui inseridastanbém as entidades sindicais signaúnãs do prêsên

instrumento, Estão qcluldas destâ penalidade âs demais cláusulas co
coninaçôes especiffcar qüe .âo serâo cumülativas pa.a todos os â.5 e efeitos.
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XIV . DAS CONDIçóES DISTE TNSIRÚMEIVTO

CLÁUSULÁ 077 - ABRÀNOÊNCIÁ: Esra Convenção Colêrivâ de Trabalho ahrange
todos os intêgrêntes da câtegoria profissio.al dos conerciários em eDpresas do
comércio âtacâdistá de cotelatos, pe.tumarias, cosméticos e artigos de toucador
i.tegrantes da base territorial do sindicato dâ.ategoriâ p.ofissional.

cLÁusuLA o7a - PREvALÉNcla DAs aoNDtçôEs lÁ ExtsTENTEs:Ás cláDsulâs
estabelecidas neste lnstrumento, nào prevalecerâo nos cásos de côndições mais
'avo-áven d concedroà. esoontanêdmenlê pêlá enpreia áos rêu\ comer.jirios,
naniidas, poh, as vantagens dêstâs sobre áque)as,

cúUsULÁ 079 - PRoIBIçÃO DE CONDUTAS ANTI-SINDICAIS: os empregados
gozarão de adequâda proteção contra âtos de discrininaçâo com rêláÇão aos sêus
empreSoi Ei\cproteldor'pl..r.s" ã."lpêcLlrenre.Járo5quevirem.

a) srjeitãr o emp.ego de um come.ciário à condição de que não se filie ao
sindtcáto da .âtesona ErcÂssional; nâo se ma.tenha ffliado ao sindicato da
categoria p.o6ssionâl; não sêjá menbro do referido sihdicato; não se
comunique coh o sjndicato por qüalquer motivo; inc€ntive a oposição às

co.t

ibuiçÔes previstas neste instrumento,

b) causarâ d€dissâo de um empregado ou prejudicá-lo dê outrá máhêira po.
ter se filiado ao sindicato ou mânter-sê filiado a estei ter pánj.ipâdo de
atividades sindicaisr te. se ca.didatado a membro da dirêtoriê do sindicato
da câtegoriá pronsslo.al; ter se comunicado com o sindicâto por qüâlquer
motivoibào ter feno opôíçãó às cont.ibüições previstas neste instrunento.

PãrágEío Único - A empresa que pcticar condutas anti-si.dicaü ffcará sujeita às
sâ.çôes pe.ais, ciús e trabalhistas, além dein.orêr nã sânção prevista na cláusula

cúusuLA oao .

pRoRRoGAÇÂo, REvrsÃo, DENúNcr,â oU REvocAçÃo: o
prccesso de prorrogação, revisão, denúnciâ ou rêvogáção, tôtâl o! pa.ciâI, deste
Instmme.to, ff cã rá suhodina d o às nornas êstabe lêcidãs n o art. 615 da C LT.

CúUsül-Aoal- lUíZo

COMPETENTE: Será única e exclusivamenre compete4tea

Justiça doTÉhalho, para dirinir quaisquer divergências sDrgidas na apli.ação.do
presenle In. tnmento, no\ termo'dc EmendáCon.tirurionál n" 4512004 I

SINCAMESP

@::m,**.,"."xcúusulÁ oa2 - ucÊNcú, 0 pr€sente
ãno,aPar.irde01 deoutubro

Instrumento terá a úgê.cia de 01 (uml
set€nhrô dê 2019.

de 2018 até 30 de

Parágrãfô único - 0 prazo acima seú âutôbaticamenteestendido até a celebraçâo
de hova Convenção Coletiva deT.abalho, respeitândo-se o pmzo lihtte de visência
de 02 [dois) ahor na co.fomidade do paráeÉfo terceiro do artigo 614 da CLT.
santoAndÍé,18 de outubro dê 2019.
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