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CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO
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Por este instrumento e na melhor fÔrma de direito, de um lado, como representante da

categoria profissional, o SINDICATO DOS TRÂBALHÁDORES EM EMPRESAS DE

TEL;coMÚNtcAçÕEs E oPERADoREs DE ME§AS rELEFÔNIcAs No EsrADo DE sÃo

PAULO - SINTETEL SP, entidade sindical de primeiro grau, inscrita ro CNPJ sob o ne

60.970.5g7 /AOo7-2g, detentora da Cartâ Sindical na 317.066/72 (Livro 070, Folha 099)'

com sede na Rua Bento Freitas,64 - Vila Buarque São Paulo - CEP 01220-000, tendo

realizado Assembleia Geral em sua sede no dia13/05/2079,nêste ato rêpresentada por seu

Presidente, Sr. Almir Munhoz, portador do CPF/MF na 013.378.888-18; por seu Diretor-

Vice Presidente Sr. Ma Ío Cava de Briüo, portador do CPF/MF ne 008.895.178'27 e por

sua Diretora-secret ária, Sro, Áurea Bsrrence, portadora do CPF/MF na 135.981'168-02,

âssistidôs por seu ad vogàdo, Dr' Lúcio de Moura Leite, inscril:o na OAB/SP côb o na 252'920

e portador do CPF/MF np 052.128.418-01, abaixo assinados;, e de outro, como

representante da categoria econômica o SINCAMESP - SINDTCATO DO COMÉRCIO

ATACADISTA DE DROGAS, MEDICAMENTOS, CORREUITOS, PERFUMARJ-4.S,

COSMÉTICOS E ARTIGOS DE TOUCÁDOR NO ESTADO DE SÀO PAULO, ENtidAdE SiNdiCA]

patronal de primeiro grau, com Cartâ de Reconhecimênto Sindical assinada em 75/05/1941'
e alteração estatutária registradâ no Ministério do Trabalho e Emprego, através do Processo

t\e. 46279.026803/2009-86, inscrito no CNPI/MF sob ne. 52.806.460/0001-05,
representa[te da categoria econômica das empresas do comércio atacadista de drogas,
medicamentos, correlatos, perfumariâs, cosméticos e artigôs de toucador, com base

territorial estadual e sede nesta Capital, na Rua Barão do Triunfo,751, Câmpo Belo, São

Paulo, Capital, com 
^ssembleia 

Geral realizada no dta25/02/2079, neste ato representado
por seu Presidente, sR. RIINALDO lr,tr{STELLARO, CPF/MF n0 322.181.688-04, assistido
por seus advogados Lqzaro de Sd, inscrito na OAB/SP sob ne. 305.166 e no CPF/MF nô

304.994.624-94 e Suelen Alves Sanchez inscrito na OAB/SP sob nq. 315.671 e no CPF/MF
n" 337.8A3.77A-92 celebram entre si, com base nos artigos 611 ê seguintes da Consolidação

seguintes:

das Leis do Trabalho, a presente CONVENçÃO COLETM DE TRABÁLHO, medianre as ./
seguintes cláusulas que, reciprocamente, estabelecem, aceitam e outorgam: a presente uP
CONVENçÃO COLETM DE TRABALHO, em conformidade com as cláusulas e cond
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1g - RTAIUSTAMENTO SÁLARIAL

Os salários dos empregados abrangidos pôr esta Convencão serão reajustados a partir de 1o

de março de 2019 mediante aplicação do percentual de 3,94o/o {três, ürgulâ noventa e
quatro por centoJ, incidente sobre os salá.ios vigentes em 1q de março de 2018.

Parágrâfo único - O selário reajustado na forma desta cláusula não poderá ser infêrio. ao
salário normativo, conforme previsto na cláusula nominacla "SALÁRIO NORMATIVO".

2: . REAIUSTE SALARIAL DOS EMPREGÂDOS ADMITIDOS ENTRI 1! DE MARçO/2018
ATÉ 2B DE TEVEREtRo /zotq

O reajuste salarial será proporcional e incidirá sobre o salário de admissão, conforme tabela
abaixo:

PERIODIi DE ADMISSÂO MULTIPI-IC,{R O S.{úRIO DE

ADMISSÃO POR:

ADMITIDOS ATÉ 15,03,18 1,0394
DE 16-03_18 Á 15,04.18 1,0361
DE 16.04.18 A 15.05.18 r,4327
DE 16.05.18 Á 15.06.18 7,0294
DE 16.06.18 A 15.07.18 L,0261
DE 16.07.18 A 15.08.18 1,0224
DE 16.08.18 A 15.09.18 1,0195
DE 16.09,18 A 15.10.18 1,4t62
DE 16.10.18 A 15.11.18 1,013 0
DE 16.11.18 A 15.12.18 1,0097
DE 16.12,18 A 15.01.19 1,0065
DE 16.01.19 A 15.02.19 1,0032
A PÂRTIR DE 16.02.19 1,0000

Pârágrafo único -

salário ltorn):it1vo,
O salário reajustado na

conforme previsto na clÉ
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3A - NORMAS DAS CATEGORIÀS PRTPONDEMNTES

Respeitadas as cláusulas objeto deste instrumerto e que são de aplicação especiflca à

categoria proflssional abrangida, ficam estendidas aos empregados representados peio

SINTETEL-SP, as demais cláusulas gerais e respectivos beneficios constantes de eventuais

normas coletivas de habalho existentes, e que estejam e venham a permanecer em vigor a
partir de 01.03.19, bem como das que vierem a ser pactuadas durante a vigência desta

Convenção Coletiva, aplicáveis à categoria proissional preponderante nas empresas,

isoladamente consideradas, nas quais prestem seus serviços profissionais, obedecida,
porém, a datâ de início de vigênciâ da presente Convenção Coletiva, ou seja,01.03.19.

4' - SAIÁRIO NOR]T,IATIVO

O salário normativo dos empregados abrangidos por esta Corvenção Coletiva passará a ser

de R$ 1.496,00 (um mil, quatrocentos e noventa e seis reais] a partir de 01.03.19.

5' - GARANTIA NA ÁDMISSÃO

Admitido empregado para a mesma função de outÍo dispensado sem justa causa, será
garantido àquele, salário igüal ao do empíegado de menor salário na função, sem considerar
vantagens pessoais ou inerentes ao cargo.

Parágrafo único - Não se incluem nesta garantia cargos de supervisão, chena ou gerência,

bem como funções indiüdualizadas, isto é, aquelas que possuam um único empregado no

seu exercÍcio, e casos de remanejamento interno.

6' - DESCONTOS EM FOLHA DE PÁ.GÁMENTO

Consoante o disposto no aÍi.462 da CLT, as empresas poderão descontar dos salários dos
seus empregados, valores relativos a seguros de üda êm gÍupo, alimeniâção, alimentos,
corvênios com supermercados, planos ou convênios médicos e odontológicos,
medicâmentos, transporte, empréstimos pessoais, contribuições a associaçôes, clubes e

oulras agremiações, desde que os respecüvos descontos tenham sido auto s por

Peífundnds, Cosnétiroe e Àítiqos dê rôeo.1at nô Eetodo dê sõa Pdulô

escrito pelos próprios empregados.
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7" - CONTRTBUIÇOES ASSOCIATIVAS MENSATS

Nâ formâ do art. 545 da CLT, as empresas descontarão da folha de pagamento dos seus

empregados, desde quê âutorizadas expressâmente por estes, âs mensalidades devidas ao

SINTETEL-SP, devendo efetuar o rêpassê âté o 10s dia âpós â êfetivação do dêsconto.

Bâ - PAGAMENTO DE SÁúRIOS E ADIANTÁMENTOS SÁLII.RIAIS (VALES) MEDIANTE
CHEQUES OU DEPÓSITOS BÁNúruOS

Quando o pagamento de salários e/ou adiantamentos salariais [vales) foÍ efetuado por meio
de cheques ou depósitos bancários, deverá ser observado o disposto na Porlâria MT nq

3.2A7, d,e A7.12.A4.

9' - COMPROVANTES DE PAGAMENTO

Fornecimento obrigatório de comprovanles de pagamento, aos êmprêgados, contendo a

idenüficação das empresas e com a discriminação das importâncias pagas, dos descontos
efetuados e dos recolhimentos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTSJ.

1O'" UNIFORMES

Fornecimento gratriito de uniformes aos empregados, com obrigetoriedade de uso por pârte
destes, quando exigidos pelas emprêsas para prestação de serviços.

11 - RWISTA

As empresas que adotarem sistema de revistã nos empregados, o farão em local adequado e

por pessoa do mesmo sexo, evitafido-sê eventuais constrangimentos.

12 - CARTA.AVISO DE DISPENSA

As empresas se otrrigam a fornecer aos empregados, carta-aviso

contra recibo, nos casos de dispensa sob alegação de prática de falta
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13 - MULTÂ

Fica estipulada multa no valor de R$ 24,00 (vinte e quatrô reais), por empregâdo, pelo

descumprimento de qualquer cláusula contida no presente instrumento, a favor do
prejudicado. Eventual descumprimento somente será penâlizado a partir da assinatura dâ

presente Convenção.

14 - DIFERf,NÇAS SAIÁRIAIS

Eventuais diferenças salariais, tanto decorrentês do reajuste salarial quanto do novo valor
do salário normativo, serão exi8íveis e pagas juntamente com a folha de pagamento do mês

de competência de IULH0 de 2019, permitidâ a compensação de quaisquer valores que

tenham sido antecipados no período, salvo os decorrentes de promoção, transferênciâ,
implemento de idade, equiparação e término de aprendizagem.

15 . ABMNGÊNCIA

Esta Convenção Coletivã aplica-se à categoria profissional, unificada ê diferenciada, dos
"Operadorês de Mesas Telefônicas (Telefonistas em Geral) no Estado de sáo Paulo",
prevista no Quadro de Aüvidades e Profissões a que se refere o artigo 577, da Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT) e na Portaria MTPS ne 3.099, de 04 de abril de 1973 (DOU de 10

de abril de 1973), empregados nas empresas inorganizadas em sindicatos representadas
pela FECOMERCIO SP e no comércio em geral, nas empresas representadas pelos sindicatos
patronais signalários da presente norma coletiva, no Estado de São Paulo.

16 . NORMÂS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS

A promulgação de legislação ordinária e/ou complementar, regulamentadora dos preceitos
constitucionais, substituirá, onde aplicável, direitos e deveres preüstos nesta Convenção
Coletiva. ressalvando-se sempre as condiçôes mais favoráveis aos empregados, mas vedada,

em qualquer hipótese, a acumulação.

17 - PRORROGAÇÃO, REVISÃO, DENÚNC|A OU REVOCAÇÃO

O processo de prorrogação, revisão,
Convençào Coletiva de Trabalho, llcará
615 da CLT.
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18. VIGÊNCIAEDATA-BASE

Âs partes fixam a ügência da presente Convenção Coletiva de Trabalho para o período de 10

de março de 2019 a 28 de fevereiro de 2020 ê raüf,cam â data-base da categoria em 1a de

mârço-

São Paulo,28 de maio de 2019.

SINDICATO DOS HADORES EM EMPRESÁS D CAÇOES

oPERADOR-ES DF

r.l' IALF{
lP

FÔNrcAs No EsrÁDo DE sÃ AU SP

IR
residente

CPF/MF na 013.378.888-18 CPF/MF ne

Lí] CI

SÃO PÁULO

B/SP

I-EN ALVE§ SA
oAB/SP 3/5.671

o

SINCAMESP - SINDICATO DO
CORRELIITOS, PERFUMARIAS,

LÁ

OD
0 5.1

TRA A

MAURD CÁVA

lliretor Vicc

i nE 13s.981.168-02

REINALDO MASTEL
PRESIDlINTE
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