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TIRMO DE ADITÂMENTOÀ CONVENCAO COLETIVADE TRABALHO

2019 /2O2O

Por este instrumento e nâ melhor formâ de direito, DE llM LADo, rêpresentândo â

catego.ia profissional, o SINDICATO DOS PnOPACÁNDISTAS PROPÁCANDISTAS.
VENDEDORES E VENDEDORES DE PRODIJÍOS !ÁRMÁCÊUTICOS E TERCEIRIZADOS

NO SETON DE PROPÁGÁNDA E VENDÁS DE PRODUTOS fÁRMÁCÊUTICOS NO

ESTADO DE SÃO PAULO - SINPROVESP, enídade sindical de primeirô Aráu, insditâ no
CNPI sob o n.q 61.762.043/0001-07 e detentoE de Cartâ sindical Procêsso MTIC n.q

221.171154.omsede nêsta Capit lnâR!âltape!âh-q221-BelâVistâ-CEP01332-000,
tendo reliado Asmbleia G€.âl Extraordinána em 28/0212019, nestÀ Capital, ncsr€ âlo
represenrado por seu Presid€nr€, sR. aNml{lo BoTELHo DE cÁRvÀLHo FILHo
ponadordoCPF/MF nq 04,t.72!068-91j ê seus DiretoÍes SÉ IORGEEDUARDO NUNES
ponador do CPF/MF n" 096.401,548-06i ê FERllÁNDo DE Á§SlS SOUZA portãdor do
CPF/MFo 103,140,518-64; E DE 0UTR0,.omo rcpres€ntantê dã cãtegoriâ o SINDICÁTO
DO COMÉRCIO ATÂCÀDISTÁ DE DROCÁS, MEDTCAMENTOS, CORRELÂTOS,

PERFUMARIÁ§ COSMÉTICOS E ÁRTICOS DETOUCÁDORNOESIÁDO DE SÂO PÀULO
- SINCAMESP, €ntidade si.dical pãtronal de primeiro gráu, com cartá d€ reconhecihento
sindtcál asinâdà em 15/05/1941 e alteraçâo estatutária regist.ada no Ministério do
Trabalho e Emprego, âtravés do Processo nq, 46219.026803/2009 86, inscrito no
CNPI/MF sob ns.52.806.460/0001-05 sêde nâ Ruã Bârãô dô Triuníô, 7s1, câmFo Belo,
Sào Paulo/sP, com Assemhlêia Ce.al realizada no dia 18/04/2018, neste âto
representado por sêu Presidênte, sR, REIN/ILDO MÁSTÊLIÁRO, CPFIMF n!
322-181.680-04 assistido por seus advogados ,oré Iám de sá silvã, inscrito nâ
oAB/SP n'315.166 e Süêlên Álvês San.tez, ins$itá na oAB/SP sob nq 315.671,
contume prccuÉÉo áÍ€É, cel€bráh, de comum acordo, o presenê ADTTAMENTO à
CONVaNçáO COr-ErlvÂ DE tRÁBÁLHo em vl8or, em conromidadê om aÍigos 611 c
sesuinres d. cLT. medrrnre.s ond(õe\que *au.mi 
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Parágrafo único: Estacláusulà nâo seapli.aàs empresas quepratiquem reenbolsos de
despesas com veiculos mediante apres€ntãção de comprovântes

B) - As empresas que optaren pelo fo.necimento de vale-reieição, deveúo respêita. o
valormínino dê R$ 43,00 (qüãrcnta e t.ês reai3) porvále-refeição.

25 REEMBOI,SO REFEIÇAO:

A) . A enpresa reembolsará aos seus empregâdos da câtegoria p.offssional, nediante
comp.ovaçâo lesal, o valor diário de R$ 43,oo (quarêntâ € três rêals) por refeição,
desp€ndido pelo empregado.

18. REEMBOLSO DE QUILOMETRÁGEIVI:

Sempreque,pormútuoâcordo coma êhpresa, utilizâroemp.egadoveiculo própriopara
o exercicio de suã atividade profissional,s€rá reembolsado o válor de R$ 0,85 {oitetrta e
cinco .entavosl por quilomet.o rodado. o valor do .eembolso compreênde todas as

25- TÁ){Á NEGOCIALT Ás empresas abmngidas pelo presente instrume.to desco.tárão
dos emprêgados intcgrantcs dâ .âtegoria proÍissionâl representadâ pelo SINPRoVESP,
beneficiádos Fela p.esente norma coleti%, mediante autoriáção individual e expressa,
na fo.ma da leghlação que rege a matéria, o valo. correspondente à 0,5% (zero virgula
cincoporcentôl desua remuneráção reájustada nomêsd€ maiode 2019,limitadâãô têtô
de R$ 113,00 [cenb e trere reais], poremDresado.

Párágrafo 1' - À t a contributiva negocial de que trata esta cláüsula sêrá re.olhida
anualmênte, até o dia 30 do mês junho de 2019, en nohe dâ Entidade P.ofissional,
nediantedepósitoban.ánonâAg€n.ian'2946,Cont3Correnten'0220.2 Báncohâú

P áArafo2" Ovâlôrdàtrrâ.ôntributivanc8ocial.cvctcrácmp.oldossewiçossoci.is
da entidade sindical pro6ssional benericiáriê.

Parágralo 3e - A rêspônsábilidâde Felá insttuição, percentuais de cohrança e
ab.ansência do desconto é inteiranente do sindicato represêntativo da câtegôriâ
profrssional, ficandú kentas as empresas de quâisquer ônus ou consequências perante
seüs empregador estandoaindao presente desconto ao abrigo do dispostoDo arrigo 462
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36 , REEMBOLSO DE DESPESÂS COM COMÜNICÁçAO:

os emp.€gados que utilizam telefone celular, nextel, paln top, hand h€ld, notêbook,
lnte.net e intranet, no exercício de suas âtividadês lâboÉis, t rão reembolsadas suas
despesas comprovadas, através de .elató.io de despesas mensàis, até o limite de R$
113,00 (c.nto e Eez€ reah), desde que solicitadas no prazo de 30 (t.inta) dias após a

dâtÁ efetiva daoconência, não sendo aplicável essa cláusulaà empresas quejá concedem
fe.rane.tãs de comuoicação devidanente hábilitadâs.

Parágráfo único: A utilizâção destes equipâmentos devê se. exclusivá à atividade
profissioná|, nâo conligu.ando qualquer tipo deconi.olede jô.nâdâ de trâbálho, contrôle
e,uperui;o, il.lusive párá 61s dc rrábr'ho e\r-ro-drni 1o.

37. PÀRTICIPAçÁO NOSLUCROSOU RESULTÂDOs PLR

Emp.€gados e Emp.esado.es terão prazo de 60 [sêssentâ] diâs, a partirda assinatura do
presentc TERMO DE ADITÁMENTo, para a inplenentação da medida que t.ata da
Participação dos Trabalhadores nos Lucros ou Resultados das€mpresas.

Pa.ágafo 3q Aos membros dã aomissâo eleitos pelos empregados será assegu.ada

êstâbilidade no emp.ego por 180 (c€ntô e oitentâ diá, dias a contar dá dáta da eleição,

Pârágnfo ls: Deverá ser fomada, em 15 (quinzel dias, uma conissão conposta po. 03
(trêE empregados Êleilos pelos t.abalhado.es e igual númerc de memb.os p€la empresa

GnFrêgados ou nãol paÉ, ho prazo a.ima êstab€lecido, .oncluir estudo sobre ã
Participação nos Lucros [ou resultados], fixando critériôr objetivos pârâ suâ ápurâção,
nos te.nos do ârtigo 7!, incjso Xl, dâ Constituição Federal, sendo asseglrêda aos
Sindicatôs prcffssional € palronal ã prestação da assistência necessária àcond!ção dos

Pârágráfo2!:Od€srespeitoaosprázosa.ihapeloEmpregadorimporLaráumumamul!à
no valor corespondente aR$ 1,205,00(um úil, duzêntos e.inco rêais).evertida em
favor de cáda Empr€sado prejudicado, a sersatisfeita até o dia 31l12l2019.
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3a- INCENTM À SINDICALTZÀÇÂo: Como incentivoâ pâ.ticipaçãodos rrabalhâdores
na Entidade Sindical da catego.ia profissional, os empregádos associados ou
contribuintes da taxa neeocial, receberão, o abono pecubiá.io, obseryado o segxintel

Parágraío lq - 0 enpregâdo que i.teg.ar o quad.o de funcio.ários da enpresá em 14
dejulho de 2019 (Diá dô propâgandistal, re.ebeÉ à título de abono, valo.equivalente a

1/30 fum trinbâvos] desua remuneração.

PaÍágràfo 2q - 0 paeãmento do abono p€cuniário devêráserreito no hês de
competên.ia julho do 2019.

Pârá8hfo 3q - A presentê cláusulã substitui â CLÁUSULÀ 38! noninada "DlA DO

CLAUSULA SEGUNDA - Em @ão do novo reajuste. nca ainda ADITADÁ â cláuula 40. que

PÀs a aisodr com a sesuinte rcdação:

40 " DMnENçASSALARIAIS.

Eventuais diferenças salariais devidas a patir de 01.04.19, oriundâs do prasêntê
ADITAMENTo poderão ser cohplementadas hâ folhâ de pâgahento .eíerente ao nês de
comp€tência MAIOde2019.

PàrágEfo úntcor os encargos de natureza previdenciária e tribütária serão recolhidos
na mesma épúca do paganênto das diaerençls salariais acima referidas, respeitando se
os p.azos previstos em lei.

CLAúSULÀ TERCEIRÁ - Ficam ratificâdas todês as demais

ffrmada em 02 de maio de 201a, não âltÊradas ou
ADITAMENTO, as quais viso.a.âo em suas disposiçôes
alteraçôes, até 31 de março de 2020.

cláusulas dâ norbá coletiva
abrangidãs pelo presenle

originais e sem quaisquer
J
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Eassim, po. estaren jr stos e avênçãdôs, âssinâh ô presente lditamento para qucsurtà
os des€jados efeitos de direito.

São Pallo,26deâbrilde 2019.

SINDICATO DOS PROPAGÁNDIsTAs, PROPAGANDISTÁS.VENDEDORES Ê
VENDEDORE§ DE PRODUTOS FÁRMÁCÉUTICOS ETERCEIRIZÀDOS NO SETORDE
PROPÁGANDA E VENDAS DE PRODUTOS FARMÁCÊUTICOS NO ESTADO DE SÂO

PÁULO
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