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Por este instrumento, e .a melho. Iormâ dê dir.ito. de um lado, como representânte da

cat€go.ia prohssional. o §INDIGÂTo Dos coMERclÁRIos DE SÁO PAULo, entidade

sindial de primeirô 8ráu, insoita no CNPI sob o n.q 60.939-9,14l0001-6s ê dêtêntóh dê

Cáfta SihdiolPrc.êsso n.q 4009/41, SR06625..ôm base no mtrnicipio de São Paulo e sede

na Rua Fomosa n,o 99 'Anha.gabaú ' CEP 01049-000, tendo realizado Asenbleia Ge.al

E*taardin^tià en l7 /06/2079, nesta câpÍal, neste ato representado por seu Presidente,

st. Rlúr.lo Pdtah, portãdor do cPF/rúF h! 674.L09.95a-!51 pelo Dúetor luridico, s,
Ma.M AÍonso d. o veird, pôrtádo. do CPF/MF .q 219.396.758.04, âssistidos por seu

advogàdo Dt, Robson Eduor.lo Ard.qde Riot insc.ito na oAB/SP sob o ni 86.361, coniome
prô.uráçàúánexà, osrilcÁMÉsP-srNDrcÁTo DocoMaRcloÂTÁcÀDlsTÁ DÉ DRoGAt
UEDICÂMENTOs. CORÀEIJTTO' PENFUMARIÁ§ COSMÉTICOS E ÁRTIGOS DE

TOUCÀDOR NO EsTÁDO DE SÂO PÁULO,êntidadêsiÍdiGl patrcnalde pnm€ircgráu,com
cânâ de reconhecimento sindical assinada êd 15/05/1941 e altêEçào estatutária

registrada no Ministéno do Trahalho ê Empregô, átÍavés do Processo n!,
46219.026803/2009-86, inscrito no CNPI/MF sob n!, 52.806,460/0001.05, rep.esentante

da caiegoria econômica das emp.esas do comé.cio âtâcadista de drogas, nedicâmentos,
corelatos, perfuharlás, cosméticos e aÍtl8os de tou.ador, com base territo.iãl estadual e

sede na Ruá Barão do Triünlo, 7S1, campo Belo, São Paulo/SP, .om Ass€mbleia Cerál

reâliada ío diá 10/05/2019, nesre ato representado p.r seu PresideDr€, SIL REINÁLDo
MÁSTELLARO, insfiito no CPF/MF sob .r. 322.1416a4-04. e âssistido por süa advogada

Suêlêd Alves Sãnchêz, inscrita na oÂB/SP soh n',315,671, celebram enre si, côm bate hos

artigos 611 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho, a presente CONVENÇÃO

COLETM DE TnÁBALEO, mediaDte as rcguintes c]áusulas qu., rcciprocamcntci
estabelecêm, accitam e outorganl

Ot, \,,IGÉNCIAEDATÂ'BÂSE:Áspartesfixaúnvigên.iâdaprcrnreConvençi

r
!TÉbalho no pêrlodo de 01q de outubrc d. 2019 e 31 de sêtehbrc de 2020 e a

@tegoria en 01q de outuhrc.
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02, ABMNGÊNCIÂ: A prese nte Convençà o Coletiva de Trabalho ab.angêrá a(s) catego.ia

dos empregados em empÍêsas atâcadistas de p.rfirmaÍias, cosméticoe artigos dê

toucador e coúelatos, com abràneência te.ritoriâl en São Paulo - SP, com abran8ênciâ

teríkôriâl em são Paulo - SP,

sALÁRIOS, REAJUSTES E PÁGAMENTO

PISOSALARIAL

03, PISOS SALARIAIS PÁRÁ EMPRESÁS EM GERÀL: Para as empresas ên geral, Ecam

estipulados os seguinles pisossalariais,âvigera partirde0l/10/2019, desdeque cunpridâ
intesralhente, ôu compensada, a joínada de ftêhâlho de 220 (duzentas e ünte) ho.as

mensais ou de 44 (quarênta e quatro) horas semanáC, .onlorme artigos 3s e 4s, dá Lei n!
72.794/73:

a) empresados eh gêr41.,....,.. ,,,.,,,,,.,,,.,.,,.,.,.,.....,..... R$ 1.478,00

(un m il, quatro centos e setentâ e o ito reaisl;

b) ôm.e'boy, lanneiro, copeiro e empacotâdores em geral., , ,.,.,,.,.,. ,.,.......... .... .......R$ 1.204,00

[um mil, duzentos e quatro .eais);

c) garantia do conisiônistâ... . ,.,.,....,. ..,.,......,. ..-.,. ...R$ 1.794,00

[um hil, sêtecentos e noventa e quatro reais).

Pãrágrâfo Úht.o - o salário do emp.egado côhtratâdo para jornadâs inferiores a 44
(quarenta e quarol horás semanais ou 220 (duzentas e rinte) horas mensais, in.lusive
daquele que se atirar eh jorhâda interhhente, será proporcional à jornada táhalhâdà, nâo
podendo se.i!íerio.ao salá.io/ho.a do paradismâ ou, inexistiodo este, do piso,lxado para

04, GAMNTIA DO COMISSIONISTÀ:Aos empregados remunerados exclusivamente à base

de comissõês pêr.entuais pré-ajustadas sobre as vendas Gomissionistas puros), Íica
asseguradá garanlia de remuneráçâo hÍniha, côníortoê o casô, segrndo o dispoÍo nas

cláusulas noninadas "Phos Salariais pará Empresas em Gerat" e 'Regime Especiâi de Piso
Salarial REPIS', nela já jn.luÍdo o des.anso semanrl Íenunerado, e que some.te
prevalecêráno.asode as comissões àúleridascn cada mês nào atinsirem ovalordiga.antia
e desde que cuhprida intesralmente, ou compensad4 a jornada dê tmb de 220
(duzentas e vintel rroras nensais ou de 44 (quâ.enra e quatro) horas semana

a.tigos 3q e 4q, da Lei nq 12 790113.

I
I
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PârágraÍo Segundo ' No.àsô de início de atividadê nô pÍóprio ã.o .âlendário, os tinires â.ima
rêfêiidôs se.ão proDorcionah ao núh.ro de meses deêxêrcício dà àtividadqin.lusive as fra.õês dê

05, R§GIME ESPECIAL DE PISO SALARIAL - REPIST Objetivando dar t.atamento
diferenciado e favorecido às Empresas de Pequeno Po.re (EPPt), Microempresás tMEtl e

MiffoenpreeDdedores Indiriduais (MEI s), comoprecónizado nos a.tigos 1O-Ae 76-Adâ Lei
Complementarnq 123l2006, Uca instituido o REcIrúE ESPECIALDE PIS0 SALARIAL- REprs,
MEDIANTE ÁDESÂO pelas empresas interêssadas, cohdicronada ao cunprinênto dãs
.o!diÇões a sesuir estabelêcidâs:

Paráerâao Primeiro Para os êleitos dêstâ .láus!la, considera sê a pêssoa juridicâ que
âufirá receita bruta anual nos seguintes limiies: Empresâ de Pequeno Pofte (EPP) aquêlá
cômlàturânentosuperioraR$ 360.000,00 (trezentosesessenta nilreais) e iCualou inÍerio.
a R$ 4.800.000,00 [quatro frilhôes e oirocentos nil.eâis); l4icroemp.esa (ME) aquela com
fâturanehto ieual ou inferiora R$ 360 000,00 [t.eze.ros e sessenta milreais] e MEI aquela
com faturàhêntô áhual de até R$ 31.000,00 (oitenta e um nil reais). Na hipórese de
lêgislâqãd supereniente que viêr â alterâr esses linites, prevãlecêrão os novos vatores

Parágrafo lercêiro ' pa.a adesâo ao REPts, âs empresas enquadradas na tormá do caput e
paráCrâfo priheiro desta cláusula devcrâo requerer a expedição de CERT]FICÂDO DE
ADESÂOAO REPISat avés do encahinhamenro dê lôrh ulá.io ao SINCÂMESP, cujo modeto
se.á fornecido por êsta, deveDdo estar assinado po. sócio da empresa e pelo contabitjstã
respônsável e aibdâ conter as sêe!intes informaÇõês:

a) razâo so.iali CNPJ; Núnero dc Insfiiçâo no Registro dê Eopresas - NIRE; câpital social
.egistrado nâ IUCESPT fatu.amento âhuálj número dê empregados; Código Nacionâl de
Atividades Económicas- CNAE; ende.eço completoj idenriffcação dosóciodá ehpresa e do
.ôntâbiljsta responsável; telefonE de conraro e e-maili

h) declarâçàô de que a re.eità aufe.ida no ano-câlendário vigente ôu
da declâração Dermite enqua{lra. a empresa como MICROEMPRES^
PEQUENo PoRTE [EPP] ou MIcRoEMPREENDEDoR INDIVIDUÂL
ESPECIAL DE PISO SALARIAL - REPIS,

ESÀ DE
\

J
[MEI, EMP

iMÊrl ECIME
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Pará8r.fo Oitávo ' A falsidáde da declarâtão, uma vaz constatada, ocâsionará o
desenqud.amento dâ empresa do REPIS, sendo imputado à enpresã .€querentc o
pa3ãmento de diferenças sâlariais exktentes.

c) compmhiso e coúprcvaçâo do cúmpnnento integnl da presentê conveoção Coletivã

PaÍágÍ.ÍoQuârto.aenildádepâÍonâldeÍeráenc.minharporêmãll.solicitaçãoedocúmentaçãó
daenplesaâo sindi.âtô profisslonalno prazo d. âté 5 (cin.o) dias úteis

Iànr3Eíô Qúloto - o pÉe para ô §ndi@to prcisional $ maniÍest r .m rclaÉo ao atêndlnenb
dar @ndlçô6 pêla êmp6a soliciEn@ é de ata 5 (cinco) dias úbii @nhdos . pârir do lRbin.nb
dá soliciEção e doeneítáçào dâ êmpresa, encânhh.dâ pela entid.d€ pat orâ1.

Pãrágr.ío sêxto - Não havendô hânifestãÇáo dô sindicato prcílsslonal no pEzo prêvisto no

parágráfo ánterior, prêsume{ê a regularidàd. dâ documentação envladâ pela empresa e suá

PâÉgEfo §Étino - Constatádo pelas êntidades sindiGis profissional e patrocl o
cumpnm€nto dos p.é-requisitos, o §|NCÁME§P fornecerá às .mpresas soll.ltantês o
CÉRTIFIcADo DEADESÀo Ao REPIS no prazo máximo de até 10 (dezl diasúteh, contados a

pârtirdo rêcebime.to, pêlo sindicato patronãl,dâ solicitação dêvidamenteacompanhâdada
do.umentação êxigida, Em se.o.stât ndo qualquer iregularidade, a enpr€sa dde.á sêr
comuni.ada pan quê resubnz su situação, támbém ho pnro mánho de 10 (dez) diâs

ParágâÍo Nono - 0 CERTIFICÁDo DEÁDESÀOÁO REPIS terá validâdê .oincadente .om a

da prês.nte noma coletiva, certifi.ado de enquadramento no regine especiâl d€ piso
salarial(CERTIFICADO DEÁDESÀO AO REPISI, que lhes hcúttará, áté o rérmino de vigência
da prêsente Convenção Coletiva, a p.ática de ptsôs salariais com valores diÍerenciados
daquêles previstos na cláusula .ominada "PISOS SÁLÁRIÁ|S PÁRÁ EMPRESAS EM CERÁL",
conÍome o cásô. â sabeÍ:

Ehprêsas de Pequeno Portê IEPP s)

â) emprê8ados êh serat.... .... .... .... -_- -. -- ...... ........ ........... .... .... . .... ...... ............Rs

(um mil, íezentos e dhquenta .eais);

tuüre roiír (11)$24ú0



b) office-hoy, faxineiro, copeiro ê empacotadores êm gera1............ . ..,... ..,. ,.,,,, ,.,, ..,R$ 1.105,00
(un Dil, cento e cinco .eais)i

c) sa.antia do comissionista... .... . .. . .... . .... ...... ............. ...... ,. ....,.,, .. ..,.,.,. ,.,.,, ,.,. ..,,,, ,.R$ 1,620,00
(um mil, seiscentos â vint. ê oito reaisl,

Microempresas (ME's) e MicroempÍêendêdores lndividuais (MEl'sl

srn cAm E5P

a) empregados em gerâl ...... ......... .................. ........ ..........................................................R$ 1.315,00

[um nil, trêzêntos e {]uibze reâis)j

Pârágrâfo onze - oprazopan solicitação, bemcomode.enovação dãadesãoao REPIS, com
efeitos rêtroativos à data-base, será de até 90 (novental dias da assinaturadestaConvenção.

b) omce-boy, faxineiro, copeiro e€mpacotâdores en eeral,.--. ------...R$ 1.076,00 (um
nil e setênta e seisreâis);

c) earantia do comissionista. . .................. ..........R$ 1.s43,00 (um
mil, quinhentos e quarenta e três reais)

Pará8rafo dez " As emprees que prolocolárem o fôrhuláno a que se relere o parágrafo
tcrcciro d.sta cláusula poderão pratica. os valores do REPIS â pâ.tir dâ dâta do protocolo,
ncándo sujeitãs ao dele.imento do plêito. En cáso de ihdefe.imento, deverâô adotar os
valores previstos nã.láusulâ nominada "PISOS SÀLÀRIÁIS PARÂ EMPRESAS EM oEML",
com âplicâção rêhoativa a 1! de outubro de 2019.

Pa.ágrafo dozê - Para âs emp.esas queiniciarêm suas àlividades no cu.sodavigênciã dôsta
norma, o prâzo pâra adesão sêrá dê até 90 lnoventa] dias a pa.tirda primêirâ conbâtaçào,

Parágrafo treze - Nãôseâplicaàsempresasaderentes âô REPIS â ob|isaçào delazercontidâ
na alineâ "e" dâ cláusula hominada "BÁNCo DE HORÀS". No entanto, a pârrir de êventual
notiff.ação pelos sindjcâtos .onvenêntes, deverão êncâminhârà êhtidade par.onal, no prâzo
de 15 (quinzel dias, relatório de compensaçào de horário de trâbalhode seus enpreAados, \

J
Pârá8râfo qüalorze -o sl\CÁVISPencrn.nr"É ren.r rêirô rô 'ndnato.à

lins estatÍsti.ôs,.claÇão das emD.esas que receberám o CERTÍFICAD0 DEADESÀO
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Pá.ágràfo qüinzê - Evcntuàl qucstionamcnto rclativo âo pagãmento de pisos

dilerê.ciàdos 0rêvlslos n.sta .láusula, cn atos liscalizátórios do Podcr Público ou em

cvcntuais reclamações trabalhistas pcra.tc â lustiça do Trabalho,será di.imi.lo mediãnte a

atresentaçãd do cERTIFICADO DE ÂDESÀOÁO REPIS.

Parágmío dezesseis Eventuais diterenças no pa8amento das verbas rescisórias em

deco.rência dã aplic!ção rndevida do RCllS, quand. apuÍadas, serio expÍessâmente
rÊssalvadas no Termo de Rescisão do cônúato de Trabalhú.

Panigrafo dezôssetê - O salário do empresado cont.atado para joÍnadas inferiores a 44

[qnarenb ê qu rô) hôrâs sêmanais ou 220 (duzentas e vinte] horas nensàis, inclusive
daquêle que se ativar enjornada intermitênte, será proporcional àjor.âdâ tmbalhadâ, nio
podendo serinleriôrâo salá.iô/horà do pàradignà ou, inê]istindô esrê, ào salário/hôrâ do
piso tixãdo pãrâ a mêsmâlunçãô.

Paúgxâío deaito ' Ás emprêsâs que contràtarcm chprúCãdos âtÉvós do RECIME

ESPECIAI, DE PISo SALARIAL previsto nestâ.Iáusnl., sem o CÊrtificado dê Ádesão, n.am
sujeitãs aô pagamento de dilêrençàs apuradas entre ovalo.praticado e aqüele ffxado pãrâ
ãs emprêsas ên 8êrà1, bêm.omô aô pasâúcnto {ie nrulta especifica novalorde R$ 62400
lseiscentos e vinte e quat o reãis) por emprcgado, que será reveriidâ na propo.çào dc 50'/,
Ginquenta por centol en favor da entidade sindical pro6ssional e s0% [cirquêntâ pôr
centol em ravordos empresados prejudicados.

REAJUSTES/CORRLçõLS SÁLARIAIS

06. REÀIUSTÀMENTO: Os saláriôs fixôs ôu Frrte fixa dos salários mistos serào rcajustadôs
a pa.hrde 01de outubro de 2019, datâ-bâsu dà.àteso.ia pÍofissional, da seeuinte forma:

al Áté o linite dc R$ 11.500,00 ({rn7e mil e {tuinhentos re.isl mediante âplicâçáô do
percentual3,64% [três vírgula sessêniã € quatro por.ehto] incidentesobre ossalários
rá Ícaiu\rados p vrBentê5 enr 01 de oLtúLrro dÊ 1013i

b) acina de R$ 11.s00,00

Sarrhtidà à Far.clã fixã de RS

(ônzd mil r qúinh.nt,s rcãi, 
'nea|e,oo (quatrocentos e dezenove

\



ParágEfo primêiÍo. Eventuais diferenças salariáis rêlârivas ao mês deoutubrode 2019,

devê.ào sêr pagas j'rntam€nte com a folha de pãsâmento do mês de competência de
novembro de 2019, permiüdâ a €ompensção de quaisqúer valores que iênhâh sldo
aht€cipados, obseoâdo o disposto na cláusula looinadã 'COMPENSÁçÃo', bêm.omo a

proporcionalidade cstãbelecida na cláusúla noninada "REÂTUSTE SÂLÂRIÂI DOS

EMPREGADOS ÁDMITIDOS ENTRE 1T DE OUTUBRO/2o1A ÁTÉ 30 DE

SETEMRBO/2019",

SlnCAm€SP-§,i

PâÉgÉIo sgündo - 0 narco inicial pam cont.8€m do pramderê.olhiheÍtodose.carSos
de nãtur% tnbalhista, prcüdêmiáriâ e t.ibuiánã incidêntes sobE as diÍerenqàs sâlâriais
refcridâs no párágrafo priúeirc dêstã cláusulâ será a dâtâ de págamerto desta§

ParáCrafo quarto - O salário reájustado nao podcrá se. infe.io.ao sâlárlo do paradigma ou

ao piso salarial da funqão, conforme previsto nãs cláusulas nominâdas PI5OS SÁLÁRIÁ|S
PARA EMPRESÁS EM GEML" e "REGIME ESPECIÀLDE PISO sALÂRl{L - REPIS".

O?, RXÁIUSTÁMENTO DOS EMPREGADOS ADiIITIDOS ENTRE OUIO/fi ATÉ,

30/09/191 0 reajuste salâriâl se.á proporclonâl e incidirá sobre o salário dê ãdEissào,
conio.me tabêla âb.ixo:

Parágrâfo te.ceiro . Nas rescisões de contralo de trabalho, tánto as que ocorre.em ã partir
da datá deassinaturadâ presente Convençào, quanto aqu€las já procê$ádasá Da.tnde 1r

de outubro d€ 2019, considêrando{e, inclusive,a hipótêse de projetão do aüso prévio, as

êveótuis diÍerenÉs salariâis â quê se reÍere o parágÉfo primeitu dêverâo sêr pasas de uhá
útrio vea componrlo . bá* de cálculo das ve.bãs rescisórias. devendo a empresa .onüni@r
o êmpregado no prazo máximode 10 (dez) dias, contados daassinatura destá noma, paÍa

compârecer na empresa a fim de receber âs dtferenÇâs rescisórias,

Salártos até R$ 11,500,00 sãlários áclma ile R$ 11,500,00
Somarparcela arxa de:

\\\
sd-oô(.me. oÀh6 neDFEMd-,n\Dü
'ôr! 

0j rstodhÀ shdG.Àisr&tulQr€Àir
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de 16,11.18a 15.12.18

Parágraío Único -O sàlário .eaiustado não poderá ser inlêrior aos salárjos rle admissâo
previstos nás cláusulas nominadas "Pkos salariais pâra Ehpresas em Ceral" e Regime
Especiâl de Piso Salarial - REPIs".

SAúRIO EsTÁGIO/MENORAPRENDIZ

08, ÁPRENDIZES: 0s enpregadôs que tenham completádo curso de aprendizagêm €ntre
01/10/18 âté 30/09/19, te.ão os reaiustes das cláusulas ânteriores calculâdos soh.e o

salário pe.cebido no dia imediato âo do réminô dô cu.so, obseúada a rabela de

Iroporcionalidade Frevistà na cláusula nominada "PeojlsrdD?rro dos Enpregados
Admiidôs ehte 01/1a/13até 3rlr9l19" e âs dehais cláusulas constanres desta Convençào

REMUNERÁçÃO DSR

09, REMUNERÁçÃO DO REPOUSO SEMÂNÀL DOs COMI§SIONISTÁS: Á remunerãção do
repousó senanal dos comissionistas será .alculada romando-se po. base o toial das
conrissôes auferidâs durante o mês, dtvidldo Fo.25 (vinte e cinco) e nuhiplicado o valor
encontrâdo pclos domihgos e feriadosa que fizêrenjus, atendido o disposto no artigo60,da

OUTRÂS NORMAS REFERENTES A SALÁRIOS, REÂIUSTES, PÁCAMBNTOS E CRITÉRIOS

h úf - tom/F (1rl sz {40



10. coMPENsÁçÁor Nos reajustamentos previstos nas cláusulas nominadas
'Reájustam ento' e " ReQjrsran e nta das Eúprega.los Adnitidas entre a 1/1a / 18 oté 30/a9/ 19"

serão .ompensadôs, automãti.aúe.tê, todos os aumentos, antecrpaÇões e abonos,

espontâneos e compulsórios, concedidos pela ehpresa no periodo compreendido e.tre
01/10/18 a 30/09/19, salvo os dêcorrêntes de promoção, t.anderência, implemento de
idade, equiparação eté.mino de âprendizâgem.

11, NÀO TNCORPORAçÃO DE ABONOS OU ANTECIPAÇÔES| Aos vâlores firádos nâs

cláusulas nominãdas 'P6"sSalanaispara Enpresasen ôerai", "Carantia do Comissionista"

e"Regihe Especialde Pie Salaridl'ÂrPis', não serão incorporados abonos ou antecipações

decorentes.le eventual leeislação superueniehte

SINCAM€SP

12, PRÁZO DE PAGAMENTO DASCOMISSÔES: As comissões apu.adas sobre veodas, cujo
lechamento não podeÉ ocorre.aites do dia 23 [vinte e trê, deverão rr pagas até o 5o

(qui.to) dia útil do nês suhsequente ao do fechamento do mês a que corresponde.em.

13, REMUNEMçÀO DOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DO AFÀSTAMENfO MÉDICO DOS

COMISSIONIST A remunerãtão dos primeiros quinze diâs do afêstamento módico dos
comissionktâs s€rá càlculada pela hédiâ das.omissões auieridas nos 03 [três] últimos
meses tÍabalhados imediatâmente anteriores ao mês em que deva ser efetuado o pasamênto.

14, REMUNERÁçÀO DAS HORÁSEXTRÁS DOS COM TSSTON rSTAS: O r.rêsdmo satdn"t de
horas extras, en se trãtâhdo de comissôes, sêrá.âlculado tomando se po.hase o valor dã
média horária das conissões aufêridas Dos 03 [trê, meses anlecedentes, sobre o qual se

âplicará o.ôrêspôndente percentual de ac.éscimo, multiplicando se o valor do acrés.imo
pelo número de ho.as ext.as remuneráveis.

15, cÁLcul-o E TNTEGtAÇÂo DAs coMtssôEs EM vERBAs sÁLÁRtÂt§ E

INDENIZÁTóRIAS: O cáhulo e â inregraçãô das comissões em verbas salâriâis e

indenizatórias, inclüsive na res.isão contratuà1, serâo feitos como sesuel

a) Fériãs ÍiDteÊrais ouproporclonals): Serào consideradasas comissões auferidas

\

I
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b) P neúos 15 (quinzê) dias do átàstâmento médico e aviso prévio indênizado oú
rabalhado:seráo considerâdês as conissôesâuÍe.idas nos 03 (trêo neses imediatâmente
ánteriores aomês do pagamentol

c)Décimo têrceiro salário (pÍoporclonâl ê inteeràl)r Seú conside.ada a média das

comissões aufe.idas .os 03 (trê, últimos ness inediatamente ante.iores ao mês do
pagamênto, podendo â pârcêl! cor.espondenle às conissôes de dezembro serpêga até o 5'
[quintol dia útil de janeiro.

16. ÂDIANTAMENTO DO 13s SALÁRIO: As enp.esas sê ob.igâm âo Fagahento do

adiantamento de50% (cinquenta porcento) do 13qsalário,desdeqüe requerido porocasião

do planejamento e/ou aviso de fé.ias.

17. SALÁNO SUBSTITUIÇÀO: Ehquanto perdu.a. a substituição que não tenha ca.áter
meramente eventual, o enrpregado substituto lará jus ao salário contratuâldo substituido.

14. ÁDIANTÁMENTO DE SÀúRIO: As enpresâs côn.ederão até o dia 20 (vintel, do mês,

um !diântâmento de salário âos empre8ádos,
19. ÀuToRlzaÇÃo DE DE§CoNTO. Os descontos efetuados nas verbás sálariâis e/ou
iodenizaúrias do empresado, desde que por êle autorizados por es.rito, sêrãô válidos dê

Parágrafoúnico-os descontos, objetos desta cláusula,conpreendenos previstosnoârtigo
462 dá CLTe os.êierentes a seguro dêvida em grupo, assistênciâ médicâe/ou ôdôntológica,
seguro saúde, dedução de valores pâCos â tÍtulô de ve.has res.isó.ias, nos casos em quê

houver a reconsideração do aviso prévio ou reirtêgraçâo do enpregãdo, mensalidad€s de
grémios âssociativos ou .ecreativos dos empregádos, cooperativas de crédito nútuô e de
consumo e nensalidádê sindi.â1, desde quê o objeto dos descontos tenha dirêtâ ôu
indiretanente bêneÍiciado o êmprêgâdo e/ôu seus deDendentes

CRÁTIFICAÇOES, ADICIONÁI' AUXiLIOS E OUTROS

OUTMS CR- TIFICAÇÕES
20, DIA DO (OMERCIÁRIo| Pelo Dia do Comerciário - 30
comerciário que pertencer ao quad.o de emp.esados da

tu rs F@4!üi (11) s2 {10
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.oÍespondentê a 01(unl oú 02 (dois) dias da sua rêspe.dvá rêmuheÉçào nêhsal auf€ridá
no mês de outubro de 2019, a 5er paga juntámênte com esta. codaoÍoê propo.ção abaixo:

á) âté 90 (norentá) dias de contrato de trabalho na empresa, o empresado não Íaz jus ao

b) de el (ndênta ê un) dias até 180 (@nro e oitenia) dias de co.tÉto d€ Eabalho ná

empresa, o emprccrdo tará lus a 01 [um) dia;
c) acimade 180 GêDto e oitenta) diasde contrato d€ tEhálho naehpresai o enprecado fará

P.rágEío P.imelm . Áplica.se ao presente abo.o, se for o.âsô, o disposto no paégráÍo
pnneltu da c!áBula nomi.ada "REAIUSTE SÁU[IIIÁ["-

ParágEfo Segundo - & empresãs quejá tenham ãnt€cipâdoâ concessâodo abonoprevkto
n€stã cláusula ncarâo dispensadás do seu cumprimento, desde que comprovem sua

ÁDICIONÁL DE ITORÀ.EXTnÀ

21, nEMUNEMçÃo DE HoIús ExTMs:Âs horásextrasdlárias serão .€muneradas como
ádicionalde60% Gesnta porcento), incidindoo pê@ntualsobreovalordahon normal.

Pârágrafo Úni.o ' Quando as hoEs extras diárias forem eventualmente superiores a 02

[duar, hos termos do anlso 61 da cLT, â êmpresa deverá forne.er refeição cohêrclâl âo
emp.€gado que as cump.ir.

PARTICIPÂçÀO NOS LUCROS E/OU RESULTADOS

22. PÁRTICIPAçÁO DOSTRABALHADORES NOS IUCROSOU RESULTADOST As empresãs
àbrán8idás por êsta Convençâo Coletiva de Trãhalho qüe, m oedida de suas possibilidad6
e crité.io de administEçào, dêsjarem ieSociar com eus êmprêgâdos a penicipaçào nôs
lucros ou resültádos, ha fomâ p.evista nâ Lel ns. 10.101/2000 deverão EleFse da
ássêsso.ia dê suâs respêctivâs.ntidadcs sindicais, qle coístttuirâo comlssâo Inte.sindlcal
para ôrerecer orlenr,çào e apoio na impla.tâçào do p.ogreha.

AUXiLIO MORTE/PUNEMI

23, aUXÍLIO-FUNERÁL: Na o.ôÍência de fâlecimento do
indeniza.ão o beneliciário con valor equivalente a um sálário
tunção, parâ âuxiliar nas despesâs coh o tuneral,

hdrv.k /lrx o1l$7rrú0
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R$ 10.000,00 ídezmil.eakl eh casodemortei
R$ 10.000,00 (dez mil reak) cm caso de invalidez pe.manente tôtal ou párcialporacidéntei

P.Égmío P.imê|tu Às ehprcsas pode.ão contEtar sê8úro de vida, faoltâtiramente,
ficâbdô dispensdas dâ concêssâo do heneflcio previsto no caput desta cláusula. 0 seguro

conrâtado devêráatenderàs norDas regulamentadoras bálxadas pela Superibtendênclâ de

Segu.o' P..vrdos-SUSEP.BJTãntida\d'segurntes coberturás niniÍás.

a) relaúEs âo ehpregádo tttulâr

R!10.000,00 (deznilreáis) como antecip a çâ o es pecial poÍ doençai confome prevhto tros

contratos das sê8urádoms;

Rt 300,00 (trezeitos reais) rererentes a 2 (duá, cestas báícas de 2s [vlntee.in.o] quilos,

Até R$ 2.160,00 (dôis nil, .ento e sêsenta Íeais) como auxllio tuneral do titulãr Para
reembolso das dêspesas con osêpultameDto,

!) rêlativas à Íamllia do emp.€Cado titula!

cônjuge-Em caso de mortedo cônjuge serápâga indeni%çào de 50yo [cinquêntá porcento)

da Sarantia po.morte náturálou acidental prevista parâ o emprêgado túular.

rihos - Em mso de norte doG) nlüo{s) malor de 14 [quatônê) ê metur do quê 18 (d@lto)
ânos de idad€, pegamento de 50% [.inquenta por ento) da gaÉntia por morte natuEl
prevista para o €mpregado thulâ. Trãtando-se de menor€§ de 14 anos, â ihdenlÉção
destlnâr-sê-á áo reembotso d5s despêsâs efettvas com Íunerà1.

Doença Congênita dos Filhos - ocorêndo o nascimenro d. filho de empÉgado segundo com

câracte.ização (no pe.iodo deaté6mesesapósô parto) deinvalÍdêzpermanentepordoênça
conBênita, caherá ao nesmo uhà indenizaçào de 25% da 8árántia poríortê acldental,
c.!tá Natalidade . Em cáso dê nâscimento de r'lho[a) da ruocionáriá(o), a(o) mesma(o)
rê.êbêÉ uD "kit nâmãe ê bebê", om nêns espein.or paE atendêr àsrhrimêlEs
neessi.tadês do bebê ê da mãe, d€sdê quê o coouniGdo $ià r.aliado p.la ênp
30 ÍFintal diâs após o nascimênto,

.) Íelattv.s à êmFree ehprêg.doE

@d4rdffi,con&ol!^naoj&rowdfiÚ
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Reembolso à empresâ Dor rescisão trabâlhista do titulâ.
ocorrendo mo.te Datúrálou âcidentâl do empreSâdo segurado, e empresa receberá uma

iídênizaçãô dê 10olo (dezporc€nto) dâ garántia pormortevigentc, a titulo do rêembolsodas
dcspesas etetivas, valoresse que não serádesconrádó dá indenizaçãô devidã âóshe.dciros

Parágrâfo Segundo - 0valorníninodo prêmio do sêguro confâtado deverá serde R$ 5,00

Gln.o reâisl por empretado benenciado,

Parácrafo TerceiÍo - Náo have.á limft€ de idáde de ing.esso dó empregadol

Parág.afo sêxto ' Ás ehpresãs poderão âderir ao plano sugerldo pelâs respectlvás

êntidâdes convenentes ou áinda contratar ouro plano €h obseruânciâ à livre concorrên.iâ

CONTRÁTO DE TMBÁLHO . ADMI§SAO, DEMISSAO, MODALIDÁDES
DESI,ICÁMENTO/DEMISSÀO

P.rágnío (lurto - Os trábalhadores at6t dos !âo podeÉo @nstar dâ apóli@, podendo

aderir ao plam qundo retornarem ao Eabalho, êx.êÉo feita à. êmpregrdâs alàstadas po!
licênçe matemidad e e ao s em pregad os afastados para o sewiço mllltr r, se o empreSád o fo r
afâstâdojánavigêncládâcobefturaaenp.esaÍlevêrácontihuararecolherovalordose$rc
lnformando o motlvo do afastamento.

P..átEÍo qúrto - A cad. enpregêdo @beno pêlo sêg!tu pÍêvlsto !6ta cláusula ddêri
$r.ntre8ue o rcsPectlvo comprcvânte, êmltido nos temos da legislãção en vigor, pela

êmPr.sa s.sumdora contratada.

24, VEDAçÃO DE ÁLTEnâçÃO CONTMTUAL DURÁNTE O AVISO PRÉI,'IO: D

prâzo d€ ãviso préüo dado por qualquer das pánês. salvo o .aso de reversào ao cá

por êxercntes de cargo de confiânqà, nom vedadas ,lterâções nas @ ições d

tnclülive tnnsterência de local de tnbalho, sob pêna de rescisão hêdiata do
respondendo o enp.egador pelo pasamentôdo restante do âviso prévio.

k
(
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25. CONTRÀTo DE EXPERIÊNCIA: rica vêdada a celebraçâo {le contrato de expe.iêncja
qua.do o ehpre8ado fo. reâdmitido parã o exêrcício da nesna função nâ empresa.

REIÁÇÕES DEÍRÁBALHO - CONDIÇõES DE TMBALHO,
NORMÁSDE PNSSOAL E ESTÂBII,IDADES

Pârágrafo úni.o - Estãô êxcluidos da hipótese lrevistâ no câpur desta cláDsula, os

refraLirios, ohlssos, desertores e lacultativos

26. ESTÁBILIDÁDE DO EMPREGÁDO EM |DÁDE DE PREST R O SERVIÇO MILITÁR: Fio
asseglrada garãntjaprovisória deemprego âo emp.egado conerciáno em idade dê prêstar
seniço hllltâr obrigatórlo, lnclusive Ti.o dc Guer.a, a parttr da data do alistanenio
.onpulsóío, dêsde quêeste serâ reâlizado no peíodo de 02 dejaneiro até 30 dê junhodo

ânoemque oalistandocomplete 18 [dezoito) anos,âté60 Gessenta] diâs.pós otérmino do

sriço militar oü dã dispeffâ de incorpoÉçáo, o que pnm€irc o.orrcL

OUTRÁs E§TABIUDÁDES

27, GAMNTIÁ DE EMPREGO DO FUTURO APO§ENTADO: Ficâ asseguTâdo áos

empregados em se.al, sejám honehs ou hulheres, em vias de aposentâdoriâ, nos prazos

hlhihos legãis, de conÍormidade .om o previsto nos termos do ârtlgo 133 do Dccreto n.q

3.048/99, coh a .edaçâo dáda pelo Dec.eto n,. 4,729, garantia de enpEgo, .omo segue:

TEMPODÉTRÀBALHO

Parágr.fo PÍlheiro ' Para â concesão dás 8ârantias aciúá, ô(âl
apresenrár êxtrato de informações previdenciá.ias, nos termos do
aa 6.722/AA, no phzo náximo de 30 (trlnta) dhs ápós a sua
respectiÊdêhrê, os periodos dê 02 [dois) áoos.01 (um] áno ou 06

Daã a imDlemêntação do bemffcio A contaeêm da estâbllldâde

I
!



apresentação dos comprovantes pêlo empregado, limitada ao tempo que fãlta. paE

Parágrafo Sêgurdo - Á concêssâo prertstâ nesta cláusula ocorrerá umáúrica vez, podendo

áobrigaçãosersubstituidaporumaindenizaçàocorespondenteaossalártosdoperiodonâo
cúmprido ou nào ihplehentado da 8aÉrtia. nào sê aplicando nas hipóteses de
encerâmênto das atiüdades da eopresa edispensaporiüstâ dusaou pêdldôdêdemtssâo

Parágrafo Tê.cêl.o - 0 empretado que deixar de apresentar o extrato de infomâções
previdenciáriâs nor têmos do pârásEfo 10, ou de pleltêár a aposehtadona !a dáta em que

adquirir êssá @!diÉo, não láÉ jus à gaEntiâ dê empreeo ê/ot indeniaçáo cohespondêntê

Prê{tstas.o Pârá8ráfo anteíor,

P.Íá8rafo Qü.rto. Nahipótés€ de lêBislaçàosupewenlente queúêráalteraras condjções
para .p@ntadona êm ügor, obrigãn se os signãÉric a mánrer nova n.Sociação.

28, CÂMNTIA DE EMPREGo ÀGESTÂNTE| Flcâ assegurádo o €hprego à gôstante, desde

â confimação de gmúde até 75 (etenla e cilco) dias após o térmi.o da licentâ
màt€midade, salvo âs hipóte§ês dê dispene por ista Eusâ e p€dido de d€missào.

Parágafo único -ACãÉntia previstá n€stÂ cláusulapodê.á sersuhstituld.pori.dênizãçâo
corr€spondentê âos saláriô5 álnde nâo implêmêntâdos do perÍodo da garantia

29, GAlrAmtA DE EMPREGO - REToRNO Do AUxíLto DoENçA: Ao .omerciário quê

Íetornaao ftábalhoem râzão de afastânento por doençâ, flcaassegurada a manutenção de

seu coDtrato d. trabãlho pelo peíodo de 30 (triota) dhs, a pani.dã altá p.evidênciári..

StncAmESp

30, GAMNTIA DE EMPREGO APÓ§ O RETORNO DASFÉRIAS: O EhPÍEEAdÔ qUE

dc rérias não poderáserdispênsado pelo peíodo correspondenteaos diâs de férias

sendo Íá.ultado à empres o paFmento da iÍdeniaçâo da gêEntia relativa
remánesclte quando da rescisão contratüal, salvo em rclâçàô aos dlas cônv

contadosapartirdoprimeirodlâdo.eto.noáotrábálho,Ilmitadoa30(trinta]di i
I
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IORNADÂDE TnÁBÀI-IIO - DUMçÀO, DISTRIEUIçÃO, CONTROLE,

FALTAS COMPEN§ÂçÀO DE IORNADÁ

31.IORNÂD S DE TRÁBÁl,llOr Atendido o disposto no anigo 3q e paágÍãÍ6 da Lêl n0

12,790/13 e o iNiso xIL do arti8o 7q dá Constituiçâo Fedê.âl, a jornadá nómd dos

conercláriosnào poderá sersuperiora I (oito) horâs diárias e44 (quarenta e quatro) hoÉs
semauais pemltlda sua distrlbuiçào duránte a senáná e r€speitado o Repouso Semanal

RênuneÉdo,que não poderá sêrconcedidoapós o7q (sétiho) dia consêcutivo de tnbalho.

Parágnro Primelro. Além dalornâdade 8 {oito) hoÉs diáriase dê 44 (quarentâ e quâÚo)

horas semânats, as empresás poderão, arávés da cêlebrâção de TERMO DBÂDITAMENTO

à presêntê converção, a qúê desde já s€ obrigah as relpêctivas entidades pâtroDal ê

prcnsionâ|, óntÉtãr empregâdos mediant. oútns modalldad.s de jomad., ôbsêruad.s as

cordlçôls estabêlEidas nesta cláusula, a raber:

I-|ORNÁDAPARaT^LDEATÉ26HoRAs'conídera-sêãquela.ulâduraçãonáoexcedaa26(vlnte
. rêBl hôrâs sÊnánais oh á posibilidade d. acréscino d. até 6 Íseisl ho6 suplêoent r.s,
obede.idG áinda os squintes r.quisitc:

.) dent.odaseúana,ajômada poderásêrfixâda enqualquâr pêríodo(horâs e dias), desdsque náo

êxcê.ta o ünnê dê 3 (oitol hors dlánasj

b, o elário do €mpreeâdô mntlt do €n bmpo pâEial sêrá prcporcioml à jornadã hbalhada, não
pôdendo sêrinlêriorãos.lári./hor. do emprlgado paEdignacontratâdop.r.tribãlharem tehpo
tnte8ralnânêsmaÍunçãoou,inerlsíndoeste,aosalário/horadoplsôsálâriálde$aruiçãol

.).pó6.âda p.íodo d€ 12 {ddê) n66, o €npr€gãdo Eú dir.ito ã fén6.a prepoÍção pr€üst no

.l) évedado desconterdo periodo de rérús as laltas dô êmFretadoaôsêtuiço;

e)opríododdÍéndrsr'á.omputdqpd',rodososêÍ. G,,omotempodê3êd'ço. h
/

II. 
'ORNADÁPÁRCIÁL 

DE ÀTÉ 30 HOR,I§

nào exccdâ 30 (íinta) horâs senÉnais,

Considerâ'sc jornadã parcial aquela cu

vêdâd.s as horas ext.as e obedccidos os
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III . ,ORNÁDA REDUZIDA - Coisiderá{e jornádâ reduzida âquelâ cuja durâção sêjâ

superiorâ 30 (trinta) horas e inferiorâ44 (quâr€ntâ ê quatrôl horas sena.ais, obedecidos

a) denÍo dà smâna a jornada poderá sêrl'ixadê em qualquer pêriodo [horas e diar, dsde
que não exceda o limite de 08 (ortol horas diárias;
b) o salá.io do empregâdô côntrâtâdo ên tempo parcial será proporcional à jornada

t.abalhadâ, náô podendo se. inferior ao salá.io hora do empregâdo pârâdigmâ côntratadô
pârà trab alh ar em tempo i ntecrâl na heshâ tunção ou, inexistindo este, ao sãlá.io'horado

Diso sala.iãl dêssá fuhção;

c) após cada periodo de 12 (dozel mes4, o empregâdo têrá direito a férias na proporção
prevhta noart. 130da CLT|

d) évedado dêscontar do período de férias as ialtas do emp.esado ao seNiçoi
ê) ô Deriododâs térias será computado, para todos os efeitos, como tempo de seniÇo.

bl o sâlário do ehFregado contratado para jo.nada .eduzida será p.opo.cional à jornada
trabalhada, não podendo ser inferior ao salário hora do emp.egado paradigma contratado
párâ râbâlhârem tehpo ihtegral na mesmâ funçâo ou, ihexistindo este, ào salário-horâ do
piso salarial dessa função;

c) após cáda perÍodo de 12 [doze] heses de vrsência do Contrato de Trabalho, o emp.egado
conjornadareduzidaterádneitoafériasde30(trintá)diasou!anesmaproporcionalidade
p revis tá no artigo 130 da CLT,conforhe o casô

lv -,oRNADÁ ESPECIAL 12x36 - Jornadâ de 12 [{]ozel horas diá.ias de trabalho por 36
(trintã e seh) horrs de rolsa ou descanso, obserado o sesxinte:

.) as 12 (doze) horasde êfetivaçãono trabálhoserão cohside.adas comohoras normais, não
sôírêhdô ih.idên.iâ dê âdi.iôhâl err.aôrdinárin
h) tambén não serão considerâdâs cono extíâs as horas laboradas além das 44 iqua.enta

\-

/

quatrol horassemanais, desde que o ex.esô sêjâ.ômpênsádo há sehana sesuin
próprio dessâ hodalidàdê dc joroada,

h rs Êorc/Êà:01t s2 {{
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P.Égnío Seaundo - Á $licitaÉo para .elebração de TERMO DE ÁDITAMENTO sêÉ
en.ami.àada onlineao§|NCÂMESP que, eh.orjúúto con a êntidad€ laborá|,ánalieni su

32,TRÁBALHO INTEnMITENTE: Nos termôs dos ariigos 611 A" VIlli443 e 452-A,todos da

CLT, óbscRadas, ainda,as côndiçõos .stâbelécldrs nesta cláusulá, ficâ âutorlzada a adoção
doregihê detEbalho intermrtenteat.avésda celebraçãodeaco.do coletivo entrea enpresa
interessãda e o sindicâto laboral, sendo obrigatória a âssistência doSINCAMESP.

PáÉgEío Pdm.irc - Ao finâl de edâ pêrlodo menel de prêst çâo dê sediços o
eúDregâdo receberá o pasanento dã renuruhção a que tem direito:

ParágEfo Sêgundo - 0 valor da renunê.âçâo do empregado contratado pará esta
modalidade de trabalho deverá corresponderâo do salá.iô-horâ do paradlglna exercente da
mesúa tun9ão ou, inenstibdo este, aô do §aláío'hora apurado nos termos dâs cláusulâs
nônjnâdas"PhosSala.iaispara Empresas em Gerã1", 'Garantia do Comlsslontsta" e "Àegin€
Especialde Pitu Salaiol - REPI|, conforme o.atô, desta Convenção Coletiva,

PáÉgEío Têrcêtro - Á solicitação pa6 celebração de acordo coletivo prevendo á hjpótBe
seni eí@nlnhâdâ online ao SINC MESP que. em conjunto .om a entidade laboml, amlCâú

33, BANCO DE HOÂÁS: Á conpênsação da duráçào diária de trabalho, obedecidos os
precêitos l€gais, fi.a autorizáda, atcndidas ás se8uintes regras:

ã) mânifestãçáo de vohtádeporesoito,porpârte do êmprêeãdo,assktido o meno
reprêsêntantê lê8â1, em instrunentô individualouplúrino, bo quálconstêo horár
dê Eâbálho c o polodo ompênsávêl dás hor.s ex.edentes;
b) nâo esr.râo sú,êitas a aeésimo salanal as horâs suptemênrârês rrábathadas. li
02 (dua, horas por diâ, desde que compênedâs denEo de 130 {cento € o,re
co.tãdosa p.rtirdadata-bâsê,ncândovêdadoôâoimüloindiüdual d€saldodêho
superio. a 100 (ceml horar nessê nesmo periodo, assqürada â possibil
transferência para o semêstrê postêrior, do seldo máxino, positivo ou nesativo! \

Iffi
,dlfu6coí6rÉdt6&oEaÍdÉr@

h i^p roE/rz-(ro6í2!M



.) ashorusexbâs rahalhadas, não compensadâs no p.azo a.ima previsto, ficârâo sujeitas à
incidênciadoadicionálde 60% Ge$entaporcento),sobre ovalorda horanormal, coníorme
previsto na cláusula noninadã Remunerâção de lloras E\1ras'j

d) âs resras constantes destâ cláusula sêrâo aplicáveh, no caso dô m€nor ao Íabalho em
horá.io diurno, isto é, âté âs 22hoomin [vintee dua, homs, obedecido, porém, ô disposto
noinciso I doa.tiÂo413,dá CLT;

e) para o coht.ole das horas suplementârês e .espêctivas compênsaçôcs, ficam os
empregadores obrigâdos a fornecer aos empregados, âté o 5s [quinro) dia do môs
subsequente ao t.ahalhado, .ôhF.ovantes i.dividualizados onde conste o montante das
horas extraslâho.âdas no mês;o saldo êventualmente existehte pa.a compensaçãoêoprazo

0 nã rêscisão côntratual, quando da apuraçào nnâl da coDpsnsaçào de horário, ficávedado
descohtârdo empregado ovalôrequjvâletrte às eventuais horas não trabàlhadas;
g) a ausênciâdo â.ordo individual ou plúrimo, o descump.únento labtual do lihitediário
de horas suplementa.es trâbâlhâdas ê a lalta do fornecihênrô de comprova.re, previstos
respectivanentenâsâlineas"a', b"e e" destã .láusulá, inrplica.ão na suspensão do dúeito
à compensaEào de horas;
hl â suspensio do direito à .ônpensaçâo prevista nâ âlinêâ 'gr' obrisará os sindicâtôs

.ônju!tô, à convocaÇâo dà ênpresá objetivando a rêgularizàçâo da
situâçâô,sob penada proibição da utilizaçâô do sistena de compensáção atéffnalvi8êncja
dp\ r norm" -h pr"' Lo d", o" rd'c oenàlroàde. .eBJ. p, onvê' - on

34.SEMANAESPANHoLÁ-Ficaaulorizada a adoção do sistêma de compensaÇâodô horárjo
denohinado Sena.a Espanhola", queakernâ io.nãdade48 [quâ.entaeofto) horâs em uha
semaoa ede40 (quarentâ) horas êm outra, de modô que a compensaçãodejomâdâdeuma
sema.a o.orra na semâha seguinte, perfazendo à hédia de 44 [quarenta e quâtrô] to.as
semanâis,nostermosdaorientatàoJurisp.udencialnq323,daSDI-I,dôTST.

SINCAMESP

odontológi.oí', terá suas iahas ahonadês até o limite máximo de 15 (quinzel diâ
ô pê.íodo de vigência da presê.rê Conrenção.

Párág.áfo Primeiro . O direito p.evisto no caput sohente será exrensiy
comerciário, se o mesmo conprova.sua condição de único Íesponsável.

35, ABoNo DE FALTA À MÂE CoMERCIÁRIA: A comerciária que deiEr de compâre.e. ao
sêrviço para âtebde. enfermidade de seus iilhos menores de 14 tquátóEel anos, ou I

I
P h^P roE/r {r1]svr{{

inválidos/incapazês, côtuprovado nos ternos da cláusula nominada "Atêstados
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Parágraro Segundo - Caso mãê ê pâi trâbalhêm nâ mêsna€mprêsa, êstê hêneÍcio poderá

ser con.edido a un ou outro, alternativamente, a c.itério do emp.esador, obedecidas as

condições estabelecidâs no câpur desra c]âusulã.

Pârágrâfo TerceiÍo - Ficâ tambên abonâdâ â ãüsênciâ dã nãe ou, se for o caso, do pai,

quândo convocldos para comparecer em reunião escolãr de seus nlhos menores de 14
(quatorzO a.os ou inválidos/inGpazes, até 2 [dua, vezes âo ano, podendo a mesmã ser

compensada, conforne previsto ná cláusula nominada " BÁNCO DE HORAS ", dediahte
comunicação prévia à ehpresâ e cômproraçâo de participação nâ reunião pôr m€io de

36, aBoNo DÉ FÂLTÁAo coMERclÁRlo ESTUDANTE: o ehpregado, desde que comprove
esta. dâtriculado em curso regular funda6ental, médio, técni.oou superior pode.á deiEr
de comparece. ao seriço para p.estã. exahes fibais quándo estes coincidirem com o

horárioderâbâlho,ficandoabonadassuashltas,Amesmacondiçãoffcaga.antidanoscasos
de prestação de êxanes ve s tibu la.es e ENEM, desde que em amhas as hipóteses hâjâ, coh
antecedência de 05 [ciico] dias, conunicaçâo àemDresa, sendo indispensávelcomprovação

OUTRÀ§ DISPO§IçõES SOBRD IORNADÂ

37, TMBALHO AOS DOMINGOS: Na fo.nâ da Lei n! 605/1949 e dê seu Defieto
Regulamentadorne 27.048/1949 c/co artigo 6q da Lei n! 10.101/2000, altêrada pela Lei nq

11.603/2007, bem como da legislação municipal aplicável, fica auto.iado o trabalho âos

domingos no comércio em geral, desdê quê atendidas as seguintes regras:

a) adoção do sctema 1x1 {un po. unr, ou seja, em dominsos altemados, em que

doniryotrabalbadosesuê{êoutrodomi.so,.ecessariãmentededescanso,atitulo
nâo podendo este ser.oncedido após o 7! Gétino) diâ dê lrabalho.onsecutivo;

b) adoção do sistema 2X:I [dois poruml,ou seja,

outro, ne.essariamente de des.anso,s titulo de

o7! {sétimol dia de trabalho consecutivo;

â cadadôis donrihsos trâbalhado
DSR nàopodendo este sêr.once

I
tudo/$ rbre/hx or)*r{uo
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g) rêhuneração da hora exta cotr 60% Gesenta por cento) quando a jo.nada exccde. a

jornada normâl de trabalho, vêdada a compensâção, ros termos da cláusula nomlnadâ

c) adorão do sistema 2x2 (dois por dois), ou seja, â cada dois donincos trâbalhados
coÍesponderá o hesbo núnero de domtngos de dêscanso, a titulo de DSR, nâo podêndo

este se.concedido ápóso 7s lsétimo] dú de ftâbálho consecutivo;

d) o DSR oão podêrá sêr oncêdido ãpó5 o 7e Géümo) dia coEe@tivo dê tábãlhoj

e) ressarciDento de despesas con tmnsporte de idâ e volta, sem nenhun ônus oú deímnto

f) jomada normal de trahalho, .enuherâdá sem âftéscimo de adicional;

P.rá$afo primeiro - Quando a jomada de trabalho ror de 6 (seisl ou mah hores, ás

êmprêsâs íomecerão refêição aos €hpregâdos, €m reíeitório próp.io, sê houvei Não

exÉtindo refeitório, páCârão âo ênpr€gado o valor de R$ 26,00 [vintê ê sels reáts) ôú
.onedêrãó documentGrefêição d€ igual vâlor, não se o pemitidâ ã co.@ssão de

PâÉ8ráÍo sêgüDdo - SêÉ fôme.ido, sêm qualquerônút pelo SINCAMESP, CERTIFICADo

DE AUToRIZAçÃO PARA O TMBALHO A0S DoMINGoS, âtestândô .onfo.nidade ao
dhposto na presente Convenção, beE como suprirdo as exigências contidas no Deíeto
Muni.ipal n! 45.750/2005, con a rêdâçâo dadá pelo Decreto .! 58.935/2019, que

rêgulâmêntâ ô trábálho áôs dônhgo§ no municÍpio de São Paulo, nos termos da Lel

Municipaln! 13,473l2002,sendodocumento tndhpensável pâÉ comprôvará regulaídâde
do trabá lho dos comerciári os h essês dl as.

Paútrarotemêlro - semo nulos de pleno direito. náo rendo enocia ou válidâd€,ah+dos
rndividuaisou olêtircs.êlêbràdos em (ondrçôes hÍeriorcs às aqu i esbbeleridas. l\l\

\\
P.ÉtrÀfo quárto - 0 dBposro nesra cláusula nio desobrisa as empresas de sátisíâi$âs
.leú.ls *ieên.irs dos podêres púhli@s€m relaçàoàabenu'à de*u esrâbelecih€nro\\\

\\
\

/

il
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Parágrafo quinto o nàó cumprihe!to do disposto nestacláusula ensejará opagamênto dâ
multa prevhta na cláusula nominada 'MULTÀ".

34, TRÁBÁLHO EM FERIÀDOS; Na forma da Lei nq 605/1949 e de seu Decreto
Regulamentador n! 27.048/1949 c/c o a.tigo 6! da Lein! 10.101/2000,alterada pela Lei n!
11.603/2007, ben .ono da lêgislaçào nunicipal aplicável, Íica auto.izado o trabalho em

fenados no comé.cio em geral, com ex.eçãó dos dias 2s dê dêz€hbro {NátaD e 1! detaneno
(conlraternizaçãô Unirêrsâ11, desde que atendidas as sesuintes resras:

al cômunicação da empresa à entidadê patronal, para o ffm dê enissão do certifrcado de
âutorização para o bâbâlho eú feriados, da intençào de tuncioDanento e Fâbãlho nos
feriados existentes no periodo dê vigên.ia da prêsênt. nôrha coletivai

b) manilêstaÇão de vontadê por escrúo, porpãrte do emp.egâdo, assistido o nenorDo. seu
representante legal, em instrumento individuâl ôu plúrimô;

c) paeamento em dobrô dâs hôras eíetiramente tmbalhadas no feriado, .om exceção das
horas ex$as. Para os comissionistas puros o cálculo dessa renuneraçàô cor.esponderá ao
valorde mais l {un) Desanso SemanalRerunerádo;

d) háô ihclusãodas ho.as t.abalhadas nos ieriados no sistenrâ decompensação de horá.io
de trâbalho previs!o na cláusula nominada "BÀNco DE HORÀ§"i

e) resêrcimento de despesas com t.ansporte, de ida evolta, sem benhub ónüs ou desconro

Parág.afo pÍimeiro - Aconcesão do DsR, Cozado ou ind€nizado, hão desobriga a empresa
do pásamento em dohro das horas trabâlhâdâs nos Íeriádor bâo podendo ser conputado
pan a dobra aqui previstà.

Pará8rafo ségundo - lndependentemente da jo.nada, as enpresas que têm cozi
rêfeió.ios próprios e fomecem refeiçõês, nos t$mos do P.q.arna de Alimênta
Trabalhador' PÁT,lôrne.erãoâlinentaçãonesses dias oLL fora dessas situaçõ.s, do.
refeiçào ou indenização em dinheiro, confôrmê segue, hào sêhdo pe.mitida a conce

hdo/s r.d!/Fa or) sr 1&0
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I"Empresâscomaté100êhprêgados...........,,,,,,,.,,,,.,,.,.....-............,.,,,,,,.,,,,,,.,,...............,..,.,,,.,.,RS39,00

u . Empresas com mais dê 100 empregados.... ..,.........................-...,,,,,,,,,,...,,,........-....-....,.,..,...R$ 52,00

[cinqrenta e dois reais].

Pârágráío tlrcêiro - EnseJerá hôh €xtÉ rêmunêrada com .dl.ionál dê 100% (.em por
.enro) o acréscimo da jomada.o reriádo em limites slpêriores ac dã iom.da diáriã de

Parágrafo quarto - se.âo nulos de pleno <lirelto, não tendo êficáciá ou validadê, ácordos
cêlêbrâdos em limitês inferiores aos ôra êstàbel€cidor sêndo indispensável, mesmo ên
ajusies con mâiores concesóes aos empregados, a âssistên.ia conjunlá das entidades
sindiQis conve.enter qúe aÉliarão coíjuntahente a adnlssibilidãde do plelto em mda

PaÍágr.fo quinto - 0 disposto nestâ cláusula não desobriga as empresás de satisfâzer as

demais exigênciãsdús poderes públicos em relação à abertura de seu estabeleclmento, nem

tampouco as demais condií&sdesta nomá.

Paúg.ãfo sexto - Se.á Íornecido,sên quálquerônus, peloSINCÁMESP, CERTIFICADo DE

AUToRIzAçÁo PÀRAo TRABALHo EM FERIÀDoS, atesrando coniorhidade ao dtsposto hâ
presenteConvenção, hemcomosupri.do asexigênciascôntidas no Dêfteton,49,984/2003,
que regulamêntá o úabálho aos feriados no hunicipio d€ Sâo Páulo, nos termos da Lei

Municipalnc 14.77612008.sendo documento i ndispênsável pa rá comprcvar a retularidade
dotÍabelhodos coherciártos nesssdis.

ParágraÍo sétlho - Quando o feriado recáh no domingo preválece o conrencionado para o

trabalho no feriado,sem preluízo dô DsR

FaúgEto oit w - O DSR não podêú seÍ concêdido ap,ós ô 7e (sétimo) diã @nse

39.TMBÁLHO NO DIÀ lq DE IúAIO - Parà

sesuintes rêgÊs especiais,sem prejuízo do
"TRÀ3ÁIHO EM FERIÁDOS":

ô trabâlhônodií 1e d. mâiôfi.áh dêfin
dlsposto ho parágráfo 2t dá cláusulâ nom

\

/

Eúo/s. io@/ia (r)*7,1 0
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| - Lihit€ 
"úrlmo 

de ó (sis) hoÉs de rÉhalho.

U - PãCanento em dobrc das homs tnbalhadas, em prciulh do DSR.

III- P.oibição dê horãs êxtràsque, umavez vêrificadas êmlimiressupenores aos dajornada
normâlde trabàlho/ sofrcrâô acréscimo do porc.ntuald€ 200% Íduzenlos porcentol,

lv- Pâgâhento de R$ 23,50 (vinte e três reais e cinquenta centavo, em vale-compÉs ou

V . Rêssrcimento dc d6pes om tEnsportê de i.la ê volta, sem nênhúm ônu ou d6@nro

Parág.afo únlco- 0 descump.inênto de qualquer disposiçãodesra cláusula ensê,ará para
â ehpresa infratna multa de R$ 495,00 (quâtrmentG e noventa e cinco reaisl po.
enDresádo prelúdlcado.

ParágEfo p.lrtr.lm - Esre benefcio, trão so incorroÉ ao pêrlodo dê Íérlâs pâm efeito de
.álolo do terço edl.loml ê demás incidências

ParáCrafo seBundo: Fica fâcultãdô, de .omum acordo entre empregado e

conve.são doprêmio/folgà eh indenização cm vâlor equivalehre, até o fihâl

40, TRABÀLHO EM FERIÂDoS - PRÊúIO. Pârâ os ehpregados que duÉnie o pêríodo de
úgê..ia desta ConvetrÉo se atikftm eh fêrlados, conaome esola abaixo. seÉ oncedidã
a r4petivaqúânídedede dias folga a seremC@dosao nnal de sêú p€.íododê Íénai.

ã) de 2as rertados râbálhados: 1(uml diade folgaj
b) de 6 a.e teriâdos trãbãlhados:2 (dois) dlâs de íolsa;
.) acina de 9 íerládos tmbálhádos: 3(três) dias folsal

Páúsrãío s€sundo: En .áso de rescisào do contrato de tÍabatho antês d
foleâlprêmiooudesuaconv€Bão êm pe(úniao beneÍicio s€rá pago ío áto dodesli

K
\

I
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FÉRIAS E LICENçAS
DUMçÂo E coNcEssÁo DE rÉNAs

41, INíCIO DAS FÉRIÁS: O iNíCiO

com sábados, domingos, feriados,
iérias individuâú no período de 2

das fé.ias individuais ou coletivas,.ão poderá.oincidir
ou dias já conpênsâdos, sendo vedàdâ á concessâo das

[dois] dias que anteceden fe.iados ou dias de Dêscãnso

42. FÉRIÁSCOLETMS (NATAL E ANO NOVO): Na hipótese de férias.ôl€rivâs no mês de
dezembro,.ecajndo Natal eAno Novô nô periodo de segunda a sexta feira, os empregados
larão ius ao aqéscimo de 02 tdoisl dias em suas fénas.

43, COINCIDÊNCIA DAs FÉRIÁS coM CASÁMENTO: Fica fácultado ao empregãdo gôzar
férias no pe.íodo.oincidente com â datâ de seu casamento, condi.ionada a faculdadeaíão
coincidêhcia côh ô mês de pico dêvendas dê empresa, For elá estahelecido, e conunicação
à emp.esa .on 60 (sessental diâs de antecedência.

SÀÚDE E SEGURÀNçA DO TRÁBALIIADOR. UNIFORME

44, FoRNECIMENTo DE UNIFORMES: Quando o uso de uniformes, equjpahentos de
sêgxrabçai nacacões especiais, for exigido pelás empresas, Íicanesr2s ob.igadas a fomêcê-
los 3rJ ü rárerr" áo. enpreaado§, ràlro.n L.rh(doo p\, 'dvio or írJ u\v,

ouTRAs DISPOSTçÕES SO 3RE FiRTASE LrCENçAS

ACEITAçÀO DE ÀTESTADOS MÉDICOS
45. ATES'IADoS MÉDICos E ODONTOLóC|COS| Atendida a order de priori<h

t
-t

e-rÊrdimenlo oc Súmu." oo l'do151 .ê-:'ô 
'e..lhe(.ou os ds.ddo. "/ou d".'r!:

dê Ípdi.o, ou ôdôrrôogo\ ,.rmJdo. por p.otrssro'áis t"b.rràdo.iunlo c "mprdsi
rnd.tal! oror.r.onJl ou por r- ' 'ô. e/o' ôd.rrlogo\ do orBàos dd .drd" e«"dlál

municipal, desde .luê êsies hântehham convênio com o órsão olicial .ômpetente
Prêvidôh.iâ Sô.ial ou dã Saúde
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Parágrafo Único - Os âtestados médicos e/ou declarações deverão obedecer aos requisitos
preüstos na Portaria À4PAS 3.291184, deles constándô, desde que com a coocordância do
emp.esado, inclusive o diasnóstjco coditicado, conforme o Códiso lnte.nacio.al de Doenç.s

{ClDl, com aprcscntaçâo à empresa em a!é 05 (cinco) dias de sua emksão, por qualquêr
meio, inclusive elet.ônico.

Âf,LAçÕESSt\DtCÁtS
CONTRIBUIçõES SINDICAIS

46.CONTÀIBUIçÁOASSI§TENCIAL DOS EMPREGADOST Nos estritostemosdarevisâo da
cláusula 5, itens 1ró, 1r. e 7la do âcordo celebrado nos autos do Processo nq 0000207-
? 6.2015 5.02.001L [Ação Civil Pú]rlica - 71? Vara do Trabatho de SP ' Proc. original n,
0002339-30.2012.5.02.0071), e aprovaçáo em âssembleiê dâ calegoria, as empresas se

obrigam a descôntar do sálário de cadâ inte8rante da catego.ia p.offssional bene6.iado por
este instumento nonnativo, em favor do sindieto doscomerciários d€ sãoPánlô. uma
contribuição assktenciâl de 1% (um pôr.êntol áo nês,a pa.rnde outubrode 2019,limitada
ao teto de R$ 50,00 Ginqucntâreâü1.

Pârágrâfo 1'- 0 recolhituenio deve.á se. feito até o dia 10 (dezl do mês suhsêquente âo do
desconto,emcontaco.rêntê,mediâ.t.guiâíornecidêpelosindicatoprôfissiohal,quedeverá
ser obtida sohente no site x4vB.o 4,i irr.§.,s hr

Parásraro 2'- 0s descoDtos deven ser eretuâdos em 12 (doze) meses consecurivos,
contados da âssinâtu.â desta normâ coletiva, devendo a última parcêla .ôrêspônder aos
salários do mês de competência de outubro de 2020.

Parág.afo 3'- 0s êhpregádos admitidos após a data-hâse sêrão dêscontados no primeiro
paeãmento de seu salário, sendo-lhes Íacultádo o exercício do direito de oposição, conforme
previsto no parágrafo 5! desta cláusula, devendo o valor descontado ser repassâdo pelâ

emp.esa ao sindi.ato dos comerciários de são Paulo aré o dÍá 10 [dez) do nês
subsequente ao do dcsconto,
Parágráfo 4' ' o .ecolhimento da contribuiçâo
mencionadosnos paráCraíos 1! e 2! seráacrescido
(trintâJ prineiros djás. ocorrendo atraso superior
(doh por centol, conerão juros de mora de 1%

assistê..i2| efêtÉd. f.m do§

N"".

de mulrJ de zoh (dnrs porLeor
a 30 (trintàl dias, além da mul
(um po. centol ao mês, sob.

Pârágralo 5' - 0s €mpregados poderão exer.êr o direito de oposição à cobm
contribuição prevúta nesta cláusula, a sermanifestadode maneim inrlividual, p€ssoâlÍiênte, J

i
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por esc.ito ê dêpróprio punho, contendo o nome, o RG e o CPF do empre8ado, bem cono a

identificação completa da empresa, incluíve noúe, CNPI e ende.eço, no prazo de até 10
(dez) diás úteis após â â$inaturã dêstá convenção ou de evcniuãis acordos e/ou têrmos de

adesão clebrados,.uias dâtas deverão ser lnformâdâs no site dô sindicato no dia seguintê

ao dê sua @l€bBção, ê ser entre8rê na sede do sindicato, ou nâs sub*des de Santo Ámaro ê

Sáo Mjguel, das 09h00hs às 17h00hs., seô ou$as fo.hálidades, No cáso de admksão do

emp.egadoápós a dála-base, este poderá exercitãrseu direito de oposiçáo no prazo de 10
(dez) dias úteis do inicio do .ontrato d€ trabâlho, ap€bas de segunda a sexta-feirâ, das

09h00hs às 17h00hs nã rede e/ou subsedes d€ Sa.to Áháro e Sâo Misuel, Os ehdercços

esÉo disponibiliados no site do SiDdloto dos Cohe.ctários de Sãô Paulo .

\ \ !...hsr.iin tus.orc.5r.

Parágráfo 6'.0 empregado que eíetuár oposiÇão âo descontodâ contribuiçào assistencial

na forha prevista nestã cláusula, dêverá entegãr à ehpresá, âté â data ádotáda pam e

elabúmção da Íolha de pãgâmênto, cópia do prctocolo de sua oánifêstação, fornêcida pelo

Sindi@to dos comer.iárioe ilê são P.úlo, pàra quê nàô sê efetüem os desco.tos

ParágEío 7'- Ocorrêndo dlsputajudicial em que o objeto da demandâ envolva G vâlorês
previstos ne§ia .láúulâ, e êhpresa devérá dâr ciência expre$a da açào, atEvés de
cohun,cado vla sEDEx, com ÂR, ao Slndlcãto do§ Comêr.lários d. são Páülo,

a.ompanhado da comprovação dos descontos e do eíetlvo recolhimento dos valore!
reclamados, até o êncerrám€nto da ibstrução processual, Em caso de condenação dâ

eEpresa na devolução desses v.lorc5 o slndicáto proffsíonal dêverá r*sarci-la na cota

corespondêíte ao cÉdiro do sindiQlo, no pÉzo oránmo de 30 (trinta) dtar cohtados do

trânsito em julgado da sentençâ conde.atórlai hediante orÍlêm de pâ8ámênto identificada,
sob pend oe prsanên'oemdob_odá iÍpôrtânci, devrdá

4T, aONTR|SUIçÃO PATRONAL: CoÍfo.medeltberádo naássemblêiá ge.al que autorizou á
(elebÉção dà pres.nreConvenção, ápli.âvel,os inr êgránr.s dà oregorir .conomicÀ reslou

rrhurcào dest,nada io cuÍeio d eSociáçôes (olerivis, (onf-'w"

Rí 200,00
ÉPP ÍenrDÍcsa de Deoueno Dorrel Rí 500,00

R$ 1.200,00

t
\
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SINCAMESP

cE ísrand ê s em presâsl lR$ 2.ooo,oo I

Párágrâfo Primeiro - 0 recolhimento deverá ser efêluàdo de aco.do com as instruções
contidâs no boleto bancáriô, quê sêrá fo.necido pelo SINCÀMESP às emp.esas.

terhôs desta cláusula, 20% (rinte pô.
Bens, Seryiçôs cTu.ismo do Estado dê
será atribuido à Confederâção Nacional

Paráeraío Segundo - Dos valores recolhidos nos
centol será atribuído à Federaçâo do Comércio dê
Sào Paulo - FEC0MERCI0 sPe 10% [dez po.cenro]
do Comércio de Bens, Se içoseTurisno-CNC.

Paúgràío Têrceiro - Na hipótese dê r€.olhimento da contÍibuição assisrênciãl párronâl
efetuado foã dêprazô sêrá ác.erido de 2% Ídois porcento) nos 30 (trinral primeirosdias,
mais 1% (un porcenrol po. mês subsequente de ãtráso, alémdejuros de nora de 1% tun

Parágrâfo Quarto - Referidá contribuiçào âbrâhee todos os estabelê.imentôs, seia mátriz
ou fflial, existentes na bâse ter.ito.ial do SINCAIVIESP ên 30 de seietoh.o de 2019. os
valoresasêrehre.olhidosobedecerãoàtâbela.ontida.estâ.1áusulâ.

DIsPosrçÕEs cEnÁrs

MECÁNtSMOSDE SOLUçÂO DE CONFLTTOS

44, COMUNICAçÃo PRÉvh: Na hipórese de convocáção de emp.esas em razào de
dênúncias de iregularidadesem facedalegislação oude descumprimento desta Convenção,
a entidade sindical reprêsentante dacategoria profissionatse obriga a comunicar, namesmâ
datã da convocâçâô, dertdâmente aconpanhada de cópia 

'la 
denúnciá, á entidade si.dical

representaDteda.ategoriaeconômica,viae-mail:si.rinles.úi)sin.inlÊnr..onrl,r.
Parágrato único - A ausêncra de manifestação e interesse por Darte do SINCAMESP no
à.ompanhamento das emp.esas .as convocações resultará na rehúnciá da pafticipaçâo da

49, FORO COMPETENTET 
^s 

dúvidas . .ohbové.siâs oriundas do
cláusulas contidas na !resente Convençào se.âo dirimidas pela lustiÇa



SINCAMESP

DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMEN?O COIETIVO

50. iíULTÀ Fi@ értipdadá multa no valor de Rí 154,00 (@rto e cinquênta ê olto reals),
a pâfti.dê 1q deoútuhrodê 2019, por empreS.do êporinliaçáo, pelo descümprimênto de
qualquer .láusulá contidá no pr€seíte insttumênto a favor do êmpregado, hão.uhulativâ
coD qualquer outrâ hulta dirposta nessâ Converção.

ouTRÁs DtsPostçÕEs

5I, NÀO INCORPOÍIÁÇÃO DE CLÁU§ULAS COMO DTREITO ADQUIRIDO: As gârântias
pÍevistas nas cláusulas nomlnadas "Púos Sálariais para Empresâs em Geral", "Regime

[specialde Piso Salanal - REPIS", "Garantia do Cohisslonistá" e 'Quebía de Cairâ", nâo sê

cotrstituiÉo, sob qualquêr hipótêsê, em salárior fixos ou paÍe Íixã dos salários, náo estândo

sujênasâosreajustesprevntosnascláusuiasnoninadas'R€ajúrtanento"ê"Reojustonenta
d6 E preoodos Adnnidú entd 01 / 10/1A oLé 30/09/ 19'

52, COMPROVANTES DE PAGÂMENTO DoS sAúRIOS: As emprêsas Íicam obrigadas ã
foroemr cohprcvânres dê pagamento dos saünos e respectivos depólitos do FGTS, com
discriminação das importânciâs pages e descontos efêtuados, conte.do á ldentif,câção da
emp.esã e dô em p.êgãd o.

53, GARÂNTIA NA ADMISSÀO: AdmltidÕ o emp.egado pãra a fuqão de outrodispensado
semjusta causâ, sálvo se exercendo carSo de conllança, seráasseSurádo àquele salárlo i$al
ao do empregado dê neÍorsálárionâ tunção, *m considêmrvartãgêns pês@is.

54, FALECIMENTO DE soGRO oU SOcnÁ, OENRO OU NOR]{| No câso de taleclmento dê
sogro ou sograi gênro oü nora, o €mPregado Poderá dêlxar de comparc.êr ao seÍlço ús
dias do hle.amentoêdos€pultâhenro,sempejuizo do satário,

55. AsslSTiNcIA JURiDICÁ: Á emp.êsá píoporcroíará assistência jurldica integral âo
empreCãdo quê for indiciado em inquénto cnhlnal ou responden atão penal por ato
práticado nodesêhpenho normal das suas funçôes ê ba defesá do pâtrimôntô da ehprêsa.

36. ÁssI§TêNcIÀ NÀ§ REscIsÔEs Dos cONTnÁÍos DE TRÁBÀLHoI Às êmpresrs
aderentes ao REGIME ESPECIAL DE PISo SALÂRIAL - REPIS -, nos terhos da cláusüla
nomi.ada "RIGIME BSPECIÁL DE PISO SAIJIRIÁL - REPIS", deve.âo, ob.igaroriámente,
sob p€na de nülidáde do instruhento rcscisó.|o, submete. âs rescisõB contnruais dê seus
enpregado, âo Slndl.ato do§ come.cláriús de siio Paulo que, em face da rêeula.ldádedo

\

)

pagâmento das verbás res.isória5 especificadas, emitirá oTemo deÀssistência na Rgscisâo

kdó,@ ha/Fa(rr)$2{10



do ConÚâto deTrabalho, hedianteopagamentoi pelaempresa, de uma tãxâ retibutiva pelo

seúiço, a ser frxâdâ de.omum acordo p€las êntidades parroÉl e lábo6l.

PaúgBfo Primêiro - Nôâto do procêdinenb prêvisto no caput, as empresas aderentesao
REPIS, deverâo exibiro Certiíicâdo deAdesào ao REPIS, a quesê rererc a cláusula nominada
"REGIME ESPECIAL DE PISO SALARIÁL ' REPIS', comprôvândo suaadêquação às norhâs
dapresente Convenção Coletiva de Trabalho edemak exigênclás legais previsrâs nâ CLT e

.aLCn'123/2006.

SINCAMESP

PâráCrâfo Segundo ' Evêntuais nultas apurâdas pela falta dê adequação da emprêsã às

normás desta convenção coletivâ deverão ser discriminadas e pagâs no áto daâssistência

PaÍátrafo TerceiÍo - Á regularidade do paSamento das verbas rlscisóriâs en evenrual
questionaneDto decorrenle dê atos fiscalizatórios do Poder Público ou em eventuais
.eclamaçôes$âbalhistaspêrantea)ustiÇadoT.abâlho,serácôhprovadapormeiodoTermo
de Asslstência nâ Resciseo do Contrâto de Trabalho, previsro nesta cláusulá

P.ÉgBÍo Qu.rto - À empresa .onuniorá ao eopregado. por escnto, a datá. lo.al e hoÉ
dá realizaçáo do ato deás5trtência nâ r€scisàodo conftáto de trábálho.

PãrágEfo QulDto - Eh caso do neo conpareclmento do €mpregado, o sindlcato laboral
devêrá fornêcer ao €mpregador o documento comprcbatórlo do .onparecimento da
emDresa, desdê que @mDrcEdo que o comerciário foi á!,lsado da data, horà ê local
espêciffedos pan a prátie do áto previsto no cdtur

ParáBrafoSexto-Nasresclsõêsporjustacâusaosindicatodãcategoriaproffssionãllimitar-
se-á ao áto de consis.arsuá ãsshtên.iâ nos pasanêntos efetuados.

ParÁgnío §átiDo - Qualquer que sêjã a foma de dissoiuçâo cortEtual, o TeDo dê
Assistên.lâ r! Rêscisão do Cotrtrato dê TÉbãlho teÉ eficácia libeEtória ge.aldas v.rbas

Ir
)

t
I
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P.rágrafo Oitãvo .0 procedime.to estabelecldo nesta cláusulâ pode.á teÍ a partlclpaçâo

do SINCÂMESP, mediante á .elebmção de convênlo a se. assinâdo por ambâs ás

57. TERMO DE QUITAçÃO ÁNUAL DE OBNIGÂçÕEs TRÂAÁLHISTAS: O TERMO DÉ

qUITÀÇÃO ANÜÁL DE OBRIGÂÇÕES TMBALHISTAS dC qUE tTAtá O ANIgO 507.8, dA CLT,

béh como o ACoRDo EXTMIUDICIÁL êntre emprêgado e empreSado. de quetlara o artigó
855-8 da CLT, dêv.râo ser submettdos à CINTEC, perante a quàl serão fo@liadas ar
petições coDjuntas de HoM0L0CAÇÁo JUDICIAL des4 á.o.dos

5a, DISPENSÁ POSTERTon À DÁTA BÂsÉ: oorendo dispênsa posrêíor à data base,

consideÉndo a prc,eçâo do aviso prévio Ísúnulâ 182 do Tribunal superior do T.âbalho.
TsT), o êmprêgado somente Íará ius à per.epção da difere.ça decorente da apllcâção do
perrentual de reaiuste salariâl.

59. ACORDoS COLETIVOST & êntidadês.onvenêntes, objêtivando o aprinoramento das

relaÉes tmhalhistás e a eluçâo de problems envolvêndo seus represeítãdos, ohrigam-se
à negociação e à cêlebrâçáo conjuntâ de termos de compromlsso/ ajustes de co.duta ou
ácordoscoletivosdequâlquernatur€za,envolvendoquaisquêremp.esârarso.iadasoünão,
que inteSrên a respêctim .âregona econômicá, nos termos do dlsposto ío inciso vl do art.
I' da Constituição liedeftl, sob pená de ineilcácia e invâlldade dos instrumêntos pactuados,

salvo nas hipóteses previstas oos pânícralos segu.do e tercêiro d.sta .lá u sulâ.

Pará8ráfo PrimêlÍo - Para os ffns do disposto no capül âs empresas interessá dâs d evêrão
dar ciên.iã ao slNCÁMEsP p.ra qu. €stê assuoâ a direrão dos ênrendlmêntos entre os
interessádor ms teroos do disposto no art 617 dâ CLT,

Párágrâío §êgúndo - Cdo â ehpresa nào tenha hteresse eú *r assistidâ pelo SINCAMESP,

deveránarifestaÉedeforôaêxpressâjunto.osi.dicatop.ofissioGlque,porsuavez,daÉ
clêhcia à ehtidãde pat.onal.

Parágráfo Terceiro - Aausênciade
Do acompanhamênto das empresâs
rêrmos ê â.ôrdos.ôlêtivos firmâdôs

manifesr.ção e int$esse por pã.te da entidade paronál
nás nePociaÇões, resultârá nâ concordância úcita dos
entre osindi.ato profissional ê as êmprês

I
)
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lll possibilitar,atmvésdã cêntral dêdãdôs,a extraçáo eletrônicaêihpressa doregistrodas
Darcações realizãdas pelo empresado.

60, CONTROLE ELETRôNICO ALTERNÁTIVO DD JOINÀDÁ DE
êmpresas âuto.lzadasâ adotar sistehas elêtrônicos altêrnâtivos de
trabalho, cohlorme previsão da Portâriá 373, de 25 de feverelro de
Trabalho e Empreso, desde que obsêúado o sê8utnte:

PaúgEfo 1r - Á adoÉo de sisreha altemativo que mêlho. atendã
dejômada da empresa dêve cumpriras€Íisências que se seguêm:

| - êstâr disponlvêl no local dê trabalho;

!l - pemitir a ideltih@ção dê empregador é empregado;

P.útEío 2r - Fi.am ás enpresas debngâdas a utiüu r mecanisno inprêssor em bobi.a
de pâpel, int%Edo âo relógio d€ ponto,

Pâ.ágBfo 3c -As empresas disponibiliaráo paÉ todos os seus empregados, mensalmente,
cópia deseu r€Sistro de ponto,

PaiígEfo ,ir - Os sistêtus eliêftativos êletónicos dê controlc d€ jomada d. trabaho nào
poden e não deven admiür:

I - restriçõesà marcáção do pontoi

Il - marcaçãoautomáticado pontoj

lll - êxigên.ia de autórizaçâo préúa párâ maMçào de sobÍêJomada; e,

IV - a álteraÇão ou etiminaçâo dos dados registrâdos pelo empregado.

ó1. D(TE çÂo DE vÂirI^cEtts - RtrL çÔEs HolloArETrvÀs/u úo EsTÁvEL: À,
vantaÊens dêst @Ne.çào .oletiva de tEbalho, qtrê são apticávêis aos côtrjuges dos
erp,eBJdo§ ,b-rrEcm os.á!os em que d rclc\àu uL'ur'. ls uniào e§ú
decorrente de rêlâção homoáfetiva estável, devidamente comprôvâdas, me
expedida pelo Cartório conpêtênte. \

/
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62, PRORROCAçÁO, REVTSÃO, DENÚNCIA, OU REVOCÁçÂO TOTA! OU PARCIAL: Nos
.@s dê prcrrcFção. rúisão, dênúncla, ou Évo8ãçào total oü parcial desta @nvenÉo,
serão ohse âdas âs disposições onstantês do artigo 615 da Co.solldaÉo das Leis do

São Paulo.06 dê novêmbro dê 2019

SINDICÁTO DOSCOMERCIÁRIOS DE SÁO PA

PRESIDENTE

ROASON EDUARDO ANDRÁDE RIOS
oaB/sPa6,361

ST CÁiIE§P SII{DICATO DO COMERCIO ATACÂDISTÀ DE DROGÁS MEDICÂMENTOS
CORREUTTOS PERFUi'ÂRIAS CO§METICOS E ÁRTI@S DE TOUCÂDON NO ASTITDO DE

SÂOPÁULO

REINÁLDO APÀRE'IDO
PRESIDENTE

LENÁI,VESÁÁ
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