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CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO

2022/2023

INDAIATUBA

For este instrumento e na melhor forma de direito, de um lado, como representante da categoria 
profissional, o SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE ITU, com sede na Rua 21 de 
Abril, n° 259, Centro, Itu/SP, inscrito no CNPJ sob o n° 66.841.982/0001-52, registro sindical n° 
46269.002754/2005-77 e atualizagao sindical SR 04693, neste ato representado por seu Presidente, Sr. 
Luciano Alves Ribeiro, assistido por seu advogado Dr. laponan Barcello Bezerra, inscrita nos quadros 
da Ordem dos Advogados sob o n°. 145.091, e de outro lado, como representante da categoria 
profissional, SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMERCIO DE CAMPINAS E REGIAO. com sede na 
Rua General Osorio, n° 883, 7° andar, Centro, Campinas/SP, Inscrito no CNPJ sob o n° 
46.106.712/0001-90, neste ato representado por seu Presidente, Sr. Carlos Augusto Gobbo, celebram a 
presente CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO, em conformidade com as clausulas seguintes:

01 - REAJUSTAMENTO SALARIAL: Os salaries fixos ou parte fixa dos salaries mistos da categoria 
representada pelos sindicatos convenentes serao reajustados a partir de 01 de setembro de 2022, data 
base da categoria profissional, mediante aplicagao do percentual de 8,83% (Oito virgula oitenta e tres 
por cento) incidente sobre os salaries ja reajustados em 01 de Janeiro de 2022.

Paragrafo unico - Os valores devidos decorrentes do reajustamento previsto nesta clausula e nas de 
numero 02,04,05,06,07,34 e 51, bem como nas demais clausulas desse instrumento, deverao ser pages 
na folha de paqamento de setembro de 2022, contudo, em razao da data do fechamento da presente 
convengao coletiva de trabalho, as empresas que ja tiverem fechado a folha de pagamento poderao 
faze-lo junto com a folha de outubro/2022, sem nenhum acrescimo.

02 - REAJUSTAMENTO DOS EMPREGADOS ADMITIDOS ENTRE 01 DE SETEMBRO DE 2021 ATE 
31 DE AGOSTO DE 2022: O reajuste salarial sera proporcional aos meses trabalhados no periodo e 
incidira o salario de admissao sempre respeitando o art. 461 da CLT

03 - COMPENSAQAO: Nos reajustamentos previstos nas clausulas 1 e 2 serao compensados, 
automaticamente, os aumentos, antecipagoes e abonos, espontaneos ou compulsorios, concedidos 
pela empresa no periodo compreendido entre 01/09/2021 a 31/08/2022, salvo os decorrentes de 
promogao, transferencia, implemento de idade, equiparagao e termino de aprendizagem.

04 - SALARIO NORMATIVO: Ficam estipulados os seguintes salaries normativos, a vigorar a partir de 
01 de setembro de 2022, para os empregados da categoria e desde que cumprida integralmente a 
jornada legal de trabalho:

SALARIOS NORMATIVOS A SEREM APLICADOS A PARTIR DE 01/09/2022:

a) Empregados em Geral R$ 1.818,00

b) Faxineiro e Copeiro R$ 1.317,00

c) Office-boy e Empacotador. R$ 1.317,00

d) Auxiliar de Vendas R$ 1.317,00

e) Comissionista R$ 2.021,00
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Paragrafo 1° - Enquadra-se como auxiliar de vendas os empregados com nenhuma qualificagao, 
experiencia ou conhecimento com atividade comercial da categoria profissional e ainda, apenas os que 
auxiliam de forma direta os empregados da area de vendas. Nao estao compreendidos na referida 
fungao, aqueles que diretamente realizam as vendas.

Paragrafo 2° - Com o objetivo de coibir abuses, as empresas nao poderao manter em seus quadros 
mais de 03 (tres) empregados na fungao de “auxiliar de vendas”.

Paragrafo 3° - A fungao de “auxiliar de vendas” tern como objetivo criar novos empregos aos que estao 
iniciando no mercado de trabalho, possibilitando a estes comerciarios, o aprendizado das atividades de 
vendas, razao pela qual, apos dois anos de labor nesta fungao, continue ou descontinuo, passara 
automaticamente o empregado a receber no minimo, o salario normative de empregados em geral.

Paragrafo 4° - No descumprimento de quaisquer dispositivos desta clausula a empresa sofrera uma 
multa de R$ 1.310,00 (Hum mil trezentos e dez reais) por empregado e dispositive descumprido, cujo 
valor sera revertido em beneficio do empregado.

Paragrafo 5° - Os empregados cuja fungao enquadra-se na categoria de empregados em geral, caixa, 
comissionista nao podera ser substituidos pelos auxiliares de vendas.

05 - GARANTIA DO COMISSIONISTA: Aos empregados remunerados a base de comissoes 
(comissionistas puros ou mistos), fica assegurada a garantia de uma remuneragao minima de R$ 
2.021,00 (dois mil e vinte e um reais) a partir de 01/09/2022, nela incluido o descanso semanal 
remunerado, e que somente prevalecera no caso das comissoes auferidas em cada mes que nao 
atingirem o valor da garantia e se cumprida integralmente a jornada legal de trabalho.

06 - REGIME ESPECIAL DE PISO SALARIAL - REPIS: Objetivando dar tratamento diferenciado e 
favorecido as Micro Empresas (ME’s) e Empresas de Pequeno Porte (EPPs), fica instituido o Regime 
Especial de Piso Salarial - REPIS, que se regera pelas normas a seguir estabelecidas:

6.1) Considera-se para efeitos desta clausula, pessoa juridica que aufira receita bruta anual, nos 
seguintes limites: Empresa de Pequeno Porte (EPP) aquela com faturamento superior a R$ 360.000,00 
(Trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (Tres milhoes e seiscentos mil 
reais) e Microempresas (ME) aquela com faturamento igual ou inferior a R$ 360.000,00 (Trezentos e e 
sessenta mil reais).

6.2) Para a adesao ao REPIS, as empresas enquadradas na forma do caput e paragrafo 1° desta 
clausula deverao requerer a expedigao de CERTIFICADO DE ADESAO AO REPIS atraves do 
encaminhamento de formulario a sua entidade patronal representative, cujo modelo sera fornecido por 
esta, devendo estar assinado por socio da empresa e tambem por contabilista responsavel e center as 
seguintes informagoes:

a) Razao Social, CNPJ, numero de inscrigao no Registro de Empresas - NIRE - Capital Social 
registrado na JUCESP; Codigo Nacional de Atividades Economicas - CNAE; enderego complete, 
identificagao do socio da empresa e do contador responsavel;

b) Declaragao de que a receita auferida no ano-calendario vigente ou proporcional ao mes da 
declaragao permite enquadrar a empresa como MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE (EPP), NO REGIME ESPECIAL DE PISO SALARIAL - REPIS 2022/2023.

c) Compromisso e comprovagao do cumprimento integral da presente CCT 2022/2023.
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6.3) Constatando o cumprimento dos pre-requisitos pelas entidades sindicais profissional e patronal, 
deverao estas, em conjunto, fornecer as empresas solicitantes o CERTIFICADO DE ADESAO AO 
REPIS, no prazo maximo de 7 (sete) dia uteis, contados a partir da data do recebimento da solicitapao 
pelo sindicato patronal, devidamente acompanhado da documentapao exigida. Em se constatando 
qualquer irregularidade, a empresa devera ser comunicada para que regularize sua situapao, tambem 
no prazo maximo de 7 (sete) dias uteis.

6.4) A falsidade de declarapao uma vez constatada, ocasionara desenquadramento da empresa do 
REPIS, sendo imputada a empresa requerente o pagamento de diferenpas salariais existentes.

6.5) Atendidos todos os requisites, as empresas receberao da entidade sindical patronal 
correspondente, sem qualquer onus e com validade coincidente com o da presente convenpao coletiva, 
certificado de enquadramento no regime especial de piso salarial - CERTIFICADO DE ADESAO AO 
REPIS, que Ihes facultara, a partir da assinatura da presente CCT ate 31/08/2023, a pratica de pisos 
salariais com valores diferenciados daqueles previstos na clausula 4°, conforme o caso, a saber, 
incluindo a garantia do comissionista como segue; observando a utilizapao desses pisos para os 
empreqados contratados a partir da assinatura desta CCT, como reqra de transicao, evitando qualquer
forma de reducao salarial e/ou desrespeito aos pisos normativos ia praticados.

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) E MICRO-EMPRESA (ME):

SALARIOS NORMATIVOS A SEREM APLICADOS A PARTIR DE 01/09/2022:

R$ 1.704,00a) Empregados em Geral

R$ 1.235,00b) Faxineiro e Copeiro

R$ 1.235,00c) Office-boy e Empacotador

R$ 1.235,00d) Auxiliar de Vendas

R$ 1.895,00e) Comissionista

6.6) as empresas que protocolarem o formulario a que se refere o item 6.2 poderao praticar os valores 
do REPIS 2022-2023 a partir da data do protocolo, ficando sujeitas ao deferimento do pleito. Em caso 
de indeferimento, deverao adotar os valores previstos na clausula 04, com aplicapao retroativa a 
assinatura da presente CCT.

6.7) o prazo para adesao ao REPIS com efeitos retroativos a data da assinatura da presente CCT, 
podera ser efetuado ate 60 (sessenta) dias da assinatura desta convenpao coletiva.

6.8) em atos homologatorios de rescisao de contrato de trabalho e comprovapao perante a Justipa 
Federal do Trabalho da direito ao pagamento de pisos salariais previstos nesta clausula, a prova do 
empregador se fara atraves da apresentapao do CERTIFICADO DE ADESAO AO REPIS 2022-2023 a 
que se refere o item 6.5 desta clausula.

6.9) nas homologapoes, eventuais diferenpas no pagamento das verbas rescisorias, em decorrencia da 
aplicapao do REPIS, quando apuradas, serao consignadas como ressalvas no termo, para pagamento 
em ate 10 (dez) dias.
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6.10) A entidade patronal encaminhara, mensalmente, ao Sindicato da categoria Profissional para fins 
estatisticos e de verificapao em atos homologatorios, relagao das empresas que receberam o 
CERTIFICADO DO REPIS 2022-2023.

6.11) Enquadra-se como auxiliar de vendas os empregados com nenhuma qualificapao, experiencia ou 
conhecimento com atividade comercial da categoria profissional e ainda, apenas os que auxiliam de 
forma direta os empregados da area de vendas. Nao estao compreendidos na referida funpao, aqueles 
que diretamente realizam as vendas.

Paragrafo 1° - Com o objetivo de coibir abuses, as empresas nao poderao manter em seus quadros 
mais de 03 (tres) empregados na funpao de “auxiliar de vendas” e para tanto, quando notificada, a 
empresa devera apresentar no prazo maximo de 05 dias, o livro de registro de empregados ou qualquer 
outro sistema adotado, para que o diretor da entidade sindical profissional verifique o fiel cumprimento 
desta clausula. 06

Paragrafo 2° - A funpao de “auxiliar de vendas” tern como objetivo char novos empregos aos que estao 
iniciando no mercado de trabalho, possibilitando a estes comerciarios, o aprendizado das atividades de 
vendas, razao pela qual, apos dois anos de labor nesta funpao, continue ou descontinuo, passara 
automaticamente o empregado a receber no minimo, o salario normative de empregados em geral.

Paragrafo 3° - No descumprimento de quaisquer dispositivos desta clausula a empresa sofrera uma 
multa de R$ 1.310,00 (Hum mil trezentos e dez reais) por empregado e dispositive descumprido, cujo 
valor sera revertido em beneficio do empregado.

Paragrafo 4° - Os empregados cuja funpao enquadra-se na categoria de empregados em geral, caixa 
comissionista nao podera ser substituidos pelos auxiliares de vendas.

07. INDENIZAQAO DE QUEBRA DE CAIXA: O empregado que exercer as funpoes de caixa tera direito 
a indenizapao por "quebra de caixa" mensal no valor de R$ 89,00 (oitenta enove reais), a partir de 01
de setembro de 2022.

Paragrafo 1° - A conferencia dos valores do caixa sera sempre realizada na presenpa do respective 
operador e, se houver impedimento por parte da empresa, ficara aquele isento de qualquer 
responsabilidade.

Paragrafo 2° - As empresas que nao descontam de seus empregados as eventuais diferenpas de caixa 
nao estao sujeitas ao pagamento da indenizapao por "quebra de caixa" prevista no "caput" desta 
clausula.

08 - MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA CCT: Fica estipulada multa equivalente ao R$ 715,00 
(setecentos e quinze reais), a partir da vigencia desta convenpao, calculada por empregado e por 
clausula, pelo descumprimento das obrigapoes de fazer, dar, entregar e pagar, contida no presente 
instrumento.

09 - NAO INCORPORAQAO DAS CLAUSULAS COMO DIREITO ADQUIRIDO: As garantias previstas 
nas clausulas 04, 05 e 07 nao se constituirao, sob qualquer hipotese, em salario fixo ou parte fixa do 
salario.

10 - CONTRIBUIQAO ASSISTENCIAL DOS EMPREGADOS: Os empregadores se obrigam a 
descontar em folha de pagamento e recolher de seus empregados, beneficiarios da presente convenpao 
coletiva de trabalho, integrantes da categoria profissional, filiados ou nao, a titulo de contribuipao 
assistencial, o percentual de 1,50% (urn inteiro e cinquenta centesimo por cento) de suas respectivas
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remunerates mensais, limitado ao teto de R$ 45,00 (quarenta e cinco reals) por empregados, 
conforme aprovado nas assembleias das entidades convenentes, que autorizam a celebragao da 
convengao coletiva de trabalho.

Pareigrafo 1° - 0 desconto previsto nesta clausula atende as determinagdes estabelecidas nos autos da 
Agao Civil Publica 0104300-10.2006.5.02.0038 da 38a Vara do Trabalho do Tribunal Regional do 
Trabalho da 2a Regiao transitada em julgado, bem como a decisao de REPERCUSSAO GERAL, 
proferida nos autos DO RECURSO EXTRARDINARIO 730.462 - STF, 24/06/2014, segundo a qual a 
superveniencia de decisao do Supremo Tribunal Federal nao desconstitui a autoridade da coisa julgada 
e TAG n° 573/2015 firmado junto MPT da Segunda Regiao.

Paragrafo 2° - A contribuigao referida no caput sera recebida pelo Sindicato da categoria profissional 
atraves de guia ou boleto bancario onde, obrigatoriamente, devera informar o porcentual.

Paragrafo 3° - A contribuigao de que trata esta clausula sera descontada mensalmente na folha de 
pagamento, exceto nos meses em que ocorrerem o desconto da contribuigao sindical, devendo ser 
recolhida, a parti do mes de setembro 2022, impreterivelmente, ate o dia 10 do mes subsequente ao do 
desconto, exclusivamente em agenda bancaria constante da guia respectiva, em modelo padrao 
estabelecido pelo sindicato, ou na rede bancaria, quando recolhida atraves de ficha de compensagao 
(boleto) no modelo padrao estabelecido pelo banco conveniado pelo Fecomerciarios. O Sindicato da 
categoria profissional se encarrega de encaminhar as guias ou boletos as empresas.

Pareigrafo 4° - A contribuigao assistencial nao podera ser recolhida diretamente nos caixas dos 
sindicatos da categoria profissional, sob pena de arcar a empresa com pagamento dobrado do valor 
devido a Fecomerciarios.

Paragrafo 5° - O modelo padrao da guia referida no paragrafo anterior devera center, obrigatoriamente 
o valor que sera recolhido na proporgao de 80% (oitenta por cento) para sindicato da respectiva base 
territorial e 20% (vinte por cento) para Federagao dos Empregados no Comercio do Estado de Sao 
Paulo.

Par&grafo 6° - As empresas, quando notificadas, deverao apresentar no prazo maximo de 48 (quarenta 
e oito) horas, as guias de recolhimento da contribuigao assistencial, devidamente autenticadas, pela 
agenda bancaria, juntamente com livro ou fichas de registro de empregados.

Paragrafo 7° - O valor da contribuigao assistencial revertera em prol dos servigos sociais da entidade 
sindical profissional beneficiaria e do custeio financeiro do Plano de Expansao Assistencial da 
Federagao dos Empregados no Comercio do Estado de Sao Paulo.

Paragrafo 8° - O recolhimento efetuado fora do prazo mencionado no paragrafo 3° desta clausula sera 
acrescido de multa de 2% (dois por cento) nos 30 (trinta) primeiros dias. Ocorrendo atraso superior a 30 
(trinta) dias, alem da multa de 2% (dois por cento), correrao juros de mora de 1% (urn por cento) ao 
mes, sobre o valor principal.

Paragrafo 9° - O desconto previsto nesta clausula fica condicionado a nao oposigao do empregado, 
beneficiario da presente convengao coletiva do trabalho, integrante da categoria profissional. A oposigao 
se for da vontade do empregado, sera manifestada por escrito, de proprio pun ho e devera ser entregue 
pessoalmente, com a apresentagao de documento de identidade com fotografia, na sede ou subsedes 
do sindicato profissional, em ate 15 (quinze) dias antes do pagamento mensal do salario, sendo 
exercida apenas uma vez durante vigencia da norma coletiva.
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Paragrafo 10° - Cabera ao empregado, de posse do recibo da entrega da carta de oposigao, comunicar 
seu empregador no prazo de 05 (cinco) dias a contar do protocolo, para que o desconto deixe de ser 
efetuado.

Par&grafo 11° - Expirada a vigencia desta norma sera necessaria nova carta de oposigao.

Par&grafo 12° - A carta de oposigao podera ter retratagao no decorrer da norma coletiva.

Paragrafo 13° - A oposigao apresentada pelo empregado nao tera efeito retroativo para devolugao de 
valores ja descontados.

Paragrafo 14° - A presungao de ato antissindical por parte das empresas, consistente na produgao ou 
na obrigagao imposta ao empregado de apresentar aposigao ao Sindicato dos Trabalhadores devera 
ser comunicada imediatamente ao Ministerio Publico do Trabalho.

Paragrafo 15° - Ocorrendo disputa judicial em que o objeto da demanda envolva os valores previstos 
nesta clausula, a empresa devera dar ciencia expressa da agao, atraves de comunicado ao respective 
Sindicato da Categoria Profissional envolvido, acompanhado da comprovagao dos descontos e do 
efetivo recolhimento dos valores reclamados, ate 15 (quinze) dias contados do recebimento da citagao 
a fim de possibilitar que o mesmo exerga o direito constitucional ao devido processo legal com amplos 
direito de defesa e ao contraditorio. Em caso de condenagao da empresa na devolugao desses valores, 
o sindicato da categoria profissional beneficiario devera ressarci-la, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, 
contados do transito em julgado da agao com a respectiva homologagao de calculos pelo Julzo e 
consequente intimagao para pagamento, mediante ordem de pagamento identificada, sob pena de 
pagamento em dobro da importancia devida

Em caso de inobservancia do procedimento pela empresa, o sindicato da categoria profissional estara 
desobrigado a qualquertipo de ressarcimento objeto da presente clausula.

11 - contribuiqOes das empresas para o CUSTEIO DAS NEGOCIAQOES COLETIVAS:
Conforme deliberado na Assembleia Geral Extraordinaria que autorizou a celebragao da presente 
Convengao, aplicavel aos integrates da categoria economica, restou instituida a contribuigao destinada 
ao custeio das negociagoes coletivas, sendo o valor e as datas de cada parcela especificada abaixo 
conforme tabela e paragrafo primeiro:

EMPRESAS LOJISTAS VALOR DE CADA
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL R$ 100,00
MICROEMPRESAS (ME) R$ 250,00
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE R$ 500,00
DEMAIS EMPRESAS R$ 1.000,00

Paragrafo Primeiro - Os recolhimentos deverao ser efetuados nas seguintes datas: 1° parcela do 
periodo 2022/2023 ate 01/11/2022, 2° parcela 25/11/2022 e da 3° parcela ate o dia 10/04/2023, 
respectivamente e exclusivamente em rede bancaria, em impresso proprio, que sera fornecido a 
empresa pela entidade sindical patronal.
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Paragrafo Segundo - Os recolhimentos efetuados fora dos prazos mencionados no paragrafo primeiro 
serao acrescidos da multa de 2% (dois por cento) nos 30 (trinta) primeiros dias, mais 1% (um por cento) 
por mes subsequente de atraso, alem de juros de mora de 1% (um por cento) ao mes.

Paragrafo Terceiro - As empresas com varies estabelecimentos na base territorial abrangida pela 
Entidade Sindical Patronal recolherao as 03 (tres) parcelas da Contribuigao Assistencial 2022/2023, 
referente a cada estabelecimento contribuinte, considerando-se para os efeitos deste paragrafo, os 
limites da tabela constante desta clausula.

12 - COMPENSAQAO DE HORARIO DE TRABALHO: A compensagao da duragao diaria de trabalho, 
obedecido aos preceitos legais, fica autorizada, atendida as seguintes regras:

a) Manifestagao de vontade por escrito, por parte do empregado, assistido o menor pelo seu 
representante legal, em instrumento individual ou plurimo, no qual conste o horario normal e o 
compensavel das boras excedentes na semana.

b) Necessario se faz a manifestagao de vontade, a existencia dos dias em que o trabalho sera 
prorrogado e em que dias serao reduzidos ou suprimidos.

c) Nao estarao sujeitas aos acrescimos salariais as boras acrescidas em um ou outro dia, sem que seja 
excedido o horario contratual da semana. As boras trabalhadas excedentes do horario previsto no 
referido dispositive legal, ficarao sujeitas aos adicionais previstos na clausula 39.

d) As regras constantes desta clausula serao aplicaveis, no caso de menor, ao trabalho em horario 
diurno, isto e, ate as 22h00min (vinte e duas) horas.

e) As regras constantes na alinea “c” desta clausula, nao serao aplicaveis em hipotese alguma, no caso 
de trabalho em domingos e feriados, sob pena de aplicagao de multa prevista na clausula 8, alem do 
acrescimo de 05 (cinco) vezes o valor da hora.

f) As entidades sindicais signatarias, cumprindo os dispositivos desta clausula, serao obrigadas a 
proporcionar assistencia nos acordos que venham a ser celebrados entre empregados e empregadores, 
visando a compensagao ora pactuada, portanto, sendo obrigatoria a participagao do sindicato 
profissional no acordo de compensagao (Banco de Horas), respeitados os limites preconizados na 
alinea “c” desta clausula.

g) Na hipotese de rescisao do contrato de trabalho sem que tenha havido a compensagao integral da 
jornada extraordinaria, na forma desta clausula, tera o empregado direito ao pagamento das horas 
extras nao compensadas calculadas os acrescimos previstos na clausula 39, sobre o valor da 
remuneragao na data da rescisao.

13 - ESTABILIDADE DO FUTURO APOSENTADO: Aos empregados que comprovadamente 
estiverem a um maximo de 12 (doze) meses da aquisigao do direito a aposentadoria em seus prazos 
minimos, fica assegurado o emprego ou saiario durante o periodo que faltar para aposentar-se.

a) Aos empregados que comprovadamente estiverem a um maximo de 24 (vinte e quatro) meses da 
aquisigao do direito a aposentaria em seus prazos minimos e que contem com mais de 10 (dez) anos 
na atual empresa, fica assegurado o emprego ou saiario durante o periodo que faltar para aposentar-se.

b) O empregado, nas condigoes do caput e da alinea anterior, que deixar de pleitear a aposentadoria na 
data em que a ela fizer jus, perdera a garantia de emprego prevista nesta clausula.
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c) As empresas obrigam-se a recolher a totalidade das contribuigoes previdenciarias dos empregados 
demitidos sem justa causa e que gozavam da estabilidade provisoria conforme previsto nesta clausula, 
ate a aquisigao do direito a aposentadoria.

14 - ESTABILIDADE DA GESTANTE: Fica assegurada estabilidade provisoria a gestante, desde a 
confirmagao da gravidez ate 75 (setenta e cinco) dias apos o termino da licenga maternidade.

Paragrafo primeiro - A empresa comprovadamente aderente e participante do programa “Empresas 
cidada” do Governo Federal estara desobrigada do cumprimento da estabilidade convencional apos o 
termino da licenga maternidade, prevista no caput desta clausula.

Paragrafo Segundo - No ato da dispensa imotivada ou do pedido de demissao, a empresa podera 
oferecer a realizagao do teste de gravidez para a empregada, que tera a faculdade de aceita-lo ou nao, 
cabendo a empresa ofertante as despesas de sua realizagao. Caso a empregada aceite e o exame 
tenha o resultado positive sera imediatamente reintegrada, caso negative sera mantida a dispensa 
imotivada ou o pedido de demissao.

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

16 - ATESTADOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS: Serao reconhecidos os atestados medicos e/ou 
odontologicos firmados por profissionais habilitados junto ao sindicato representative da categoria 
profissional, desde que este mantenha convenio com os orgaos oficiais competentes da Previdencia 
Social ou da Saude obedecidos as demais exigencias da Portaria MPAS 3.291/84. Serao reconhecidos 
tambem, os atestados medicos dos orgaos da saude estadual ou municipal, prevalecendo sempre a 
ordem de prioridade prevista no paragrafo 1° do art. 75, do Decreto 3.048/99.

Paragrafo 1° - O empregado devera apresentar o referido atestado medico ou odontologico no prazo de 
48 (quarenta e oito) boras do inicio do afastamento, sob pena de nao ser considerado como ausencia 
justificada;

Paragrafo 2° - As empresas comunicarao, por escrito, a todos os empregados do prazo previsto no 
paragrafo anterior.

17 - ABONO DE FALTA A MAE COMERCIARIA: A comerciaria que deixar de comparecer ao servigo 
para acompanhamento em consultas medicas, em caso de internagoes de seus filhos menores de 14 
(catorze) anos, invalidos ou incapazes e em caso de internagoes, devidamente comprovadas nos 
termos da clausula anterior, tera suas faltas abonadas ate o limite maximo de 15 (quinze) dias, durante 
o periodo de vigencia da presente convengao.

Paragrafo unico - Estara garantido ao Pai Comerciario, que contar com a guarda do menor o mesmo 
beneficio.

18 - ABONO DE FALTA AO COMERCIARIO ESTUDANTE: 0 empregado estudante que deixar de 
comparecer ao servigo para prestar exames finais que coincidam com o horario de trabalho ou, no caso 
de vestibular, este limitado a urn por ano, terao suas faltas abonadas desde que, em ambas as 
hipoteses, haja comunicagao previa a empresa, com antecedencia de 5 (cinco) dias e com 
comprovagao posterior.
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19 - ESTABILIDADE DO EMPREGADO EM IDADE DE PRESTAR 0 SERVIQO MILITAR: Fica 
assegurada estabilidade provisoria ao empregado em idade de prestar servigo militar obrigatorio, 
inclusive Tiro de Guerra, a partir do alistamento compulsorio, desde que realizado no primeiro semestre 
em que o empregado complete 18 anos, ate 30 (trinta) dias apos o termino do servigo militar obrigatorio 
ou da dispensa de incorporagao, o que primeiro ocorrer.

Paragrafo unico - Estao excluidos da hipotese prevista no "caput" desta clausula, os refratarios, 
omissos, desertores e facultativos.

20 - GARANTIA NA ADMISSAO: Admitido o empregado para a fungao de outro empregado 
dispensado sem justa causa, salvo se exercente de cargo de confianga sera assegurado aquele salario 
igual ao do empregado de menor salario na fungao, sem considerar vantagens pessoais.

21 - SALARIO DO SUBSTITUTO: Enquanto perdurar a substituigao que nao tenha carater meramente 
eventual, o empregado substitute fara jus ao salario contratual do substituido.

22 - AVISO PREVIO ESPECIAL: Aos empregados com mais de 45 (quarenta e cinco) anos de idade e 
mais de 5 (cinco) anos de contrato de trabalho na mesma empresa, dispensados sem justa causa, o 
aviso previo sera de 45 (quarenta e cinco) dias. Em se tratando de aviso previo trabalhado, o 
empregado cumprira 30 (trinta) dias, recebendo em pecunia os 15 (quinze) dias restantes.

23 - AVISO PREVIO PROPORCIONAL: Os empregados dispensados sem justa causa terao direito a 
acrescimo no aviso previo legal de 1 (urn) dia por ano complete de servigo na mesma empresa.

24 - NOVO EMPREGO - DISPENSA DO AVISO PREVIO: O empregado demitido sem justa causa, que 
obtiver novo emprego, antes ou durante o prazo do aviso previo, ficara desobrigado do seu 
cumprimento, desde que solicite a dispensa e comprove o alegado com antecedencia de 48 (quarenta e 
oito) boras, dispensada, nesta hipotese, a remuneragao do periodo nao trabalhado.

25 - VEDAQAO DE ALTERAQAO CONTRATUAL DURANTE O AVISO PREVIO: Durante o prazo de 
aviso previo, dado por qualquer das partes, salvo o caso de reversao ao cargo efetivo por exercentes de 
cargo de confianga, ficam vedadas alteragoes nas condigoes de trabalho, inclusive transferencia de 
local de trabalho, sob pena de rescisao imediata do contrato, respondendo o empregador pelo 
pagamento do aviso previo.

26 - INIGO DAS FERIAS: 0 inicio das ferias, individuais ou coletivas, nao podera coincidir com 
sabados, domingos e feriados ou dias ja compensados.

27 - COINCIDENCE DAS FERIAS COM EPOCA DO CASAMENTO: Fica facultado ao empregado 
gozar ferias no periodo coincidente com a data de seu casamento, condicionada a faculdade a nao 
coincidencia com o mes de pico de venda da empresa, por ela estabelecido, e comunicagao a empresa 
com 60 (sessenta) dias de antecedencia.

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

29 - PAGAMENTO DOS SALARIOS POR MEIO DE CHEQUES: Quando o empregador efetuar o 
pagamento dos salaries por meio de cheques, devera conceder ao empregado, no curso da jornada e 
no horario bancario, o tempo necessario ao desconto do cheque, que nao podera exceder de 01(uma) 
hora.
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30 - COMPROVANTES DE PAGAMENTO DOS SALARIOS: As empresas ficam obrigadas a fornecer 
comprovantes de pagamento dos salaries (holerite), com discriminagao das importancias pagas e 
descontos efetuados, inclusive as informagoes referentes aos encargos sociais (INSS, FGTS, IR), entre 
outros que possam ocorrer, contendo a identificagao da empresa e do empregado, ate o quinto dia util, 
observando, inclusive, o limite legal para pagamento do salario.
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31 - FALECIMENTO DE SOGRO OU SOGRA, GENRO OU NORA: No caso de falecimento do seu 
sogro ou sogra, genro ou nora, o empregado podera deixar de comparecer ao servigo nos dias do 
falecimento e do sepultamento, sem prejuizo do salario.

32 - CHEQUES DEVOLVIDOS: E vedado as empresas, descontar do empregado as importancias 
correspondentes a cheques sem fundos recebidos, desde que o mesmo tenha cumprido as normas 
legais pertinentes ou ocorrer a devolugao das mercadorias, aceitas pela empresa.

33 - CONTRA TO DE EXPERIENCE: Fica vedada a celebragao de contrato de experiencia quando o 
empregado for readmitido para o exercicio da mesma empresa.

34 - DIA DO COMERCIARIO: Em homenagem ao dia 30 de outubro, dia do comerciario, sera 
concedida ao empregado do comercio uma gratificagao correspondente a 1 (urn) ou 2 (dois) dias da sua 
respectiva remuneragao mensal auferida no mes de outubro de 2022, a ser paga juntamente com a 
remuneragao da folha de pagamento no mes de outubro/2022, conforme proporgao abaixo:

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

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

c) acima de 181 dias de contrato de trabalho na empresa, o empregado fara jus a 2 (dois) dias.

Paragrafo unico - Fica facultado as partes, de comum acordo, por escrito, converter a gratificagao em 
descanso de dois dias uteis, durante a vigencia da presente convengao.

35 - ASSISTENCIA JURIDICA: A empresa proporcionara assistencia juridica integral ao empregado 
que for indiciado em inquerito criminal ou responder a agao penal por ato praticado no desempenho 
normal das suas fungdes e na defesa do patrimonio da empresa.

36 - HOMOLOGAQOES: O ato de assistencia na rescisao contratual sera sem onus para o trabalhador 
e empregador, obedecidos ao dia e hora designados pelo sindicato profissional, por escrito, para a 
realizagao do mesmo. O ato homologatorio devera ser realizado no prazo maximo de 30 (trinta) dias 
corridos, apos o desligamento do empregado da empresa.

Paragrafo Primeiro - Para a efetivagao da presente clausula as empresas deverao requerer, por 
escrito, agendamento de data ao Sindicato Profissional, em urn prazo maximo, de 10 (dez) dais 
contados da data do desligamento do empregado da empresa.

Paragrafo Segundo - Nao sera considerada, a projegao do aviso previo indenizado para efeito do 
desligamento do empregado da empresa para interpretagao contida nessa clausula.

37 - DOCUMENTOS - RECEBIMENTO PELA EMPRESA: A Carteira de Trabalho e Previdencia Social, 
bem como, certidoes de nascimento, de casamento e atestados serao recebidos pela empresa contra 
recibo em nome do empregado.
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38 - DESPESAS PARA RESCISAO CONTRATUAL: As empresas ficam obrigadas a fornecer refeigao 
e transporte aos empregados que forem chamados para homologagao da rescisao contratual fora da 
cidade onde prestavam seus servigos.

39 - REMUNERAQAO DE HORAS EXTRAS: As boras extras diarias serao remuneradas com o 
adicional legal de 60% (sessenta por cento), incidindo o percentual sobre o valor da bora normal, ate o 
limite de 2 (duas) boras extras diarias.

Paragrafo unico - Quando as boras extras diarias forem extraordinariamente superiores a 2 (duas), fica 
vinculada a autorizagao do orgao competente, devendo a empresa remunerar com adicional de 100 % 
(cem por cento).

40 - REMUNERAQAO DE HORAS EXTRAS DOS COMISSIONISTAS: 0 acrescimo salarial de boras 
extras, em se tratando de comissdes, sera calculado tomando-se por base o valor da media horaria das 
comissoes auferidas durante o mes, sobre o qual se aplicara o correspondente percentual de 
acrescimo, multiplicando-se o resultado pelo numero de boras extras remuneraveis, de conformidade 
com o disposto na clausula 39.

41 - REMUNERAQAO DO REPOUSO SEMANAL DOS COMISSIONISTAS: A remuneragao do 
repouso semanal dos comissionistas sera calculada tomando-se por base o total das comissoes 
auferidas durante o mes, dividido por 25 (vinte e cinco) e multiplicado o valor encontrado pelos 
domingos e feriados que fizerem jus, atendido o disposto no art. 6°, da Lei 605/49.

42 - CRITERIO DE PAGAMENTO DE FERIAS, 13° SALARIO E VERBAS RESCIS6RIAS AO 
EMPREGADO COMISSIONISTA: Quando o salario for pago por comissao (comissionistas puros ou 
mistos), apurar-se-a media aritmetica simples das doze comissoes mensais percebidas pelo 
empregado, dentre aquelas pagas nos doze meses que precederem o ato do pagamento das verbas 
rescisorias, ou ainda, a data do inicio do gozo das ferias.

Paragrafo 1° - Aos empregados que nao contarem com os doze meses remunerados a base de 
comissoes, para a apuragao da media referida nesta clausula, serao considerados os meses de efetiva 
remuneragao a base de comissoes.

Paragrafo 2° - O 13° salario sera pago na forma da Lei n.° 4090/62 e Decreto n.° 57155/65, tomando-se 
como base a media aritmetica simples das doze comissoes mensais percebidas pelo empregado, 
podendo a segunda parcela do 13° salario correspondente as comissoes de dezembro, ser paga ate o 
5° (quinto) dia util de Janeiro.

Paragrafo 3° - Sera excluido, para efeito de calculo da media referida nesta clausula, o mes em que 
houver afastamento medico igual ou superior a 15 dias, considerando apenas os meses integralmente 
trabalhados.

43 - ADIANTAMENTO (VALE): As empresas concederao ate o dia 20 de cada mes, urn adiantamento 
de salario aos empregados, de ate 40% (quarenta por cento) do salario do mes a titulo de vale, 
ressalvada a hipotese do fornecimento concomitante de “vale-compra” ou qualquer outro por ela 
concedido, prevalecendo, nesse caso, apenas urn deles.

Paragrafo unico - a opgao pelo adiantamento salarial ficara a criterio do funcionario desde que por 
escrito.
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44 - AUXILIO FUNERAL: Na ocorrencia de falecimento de empregado, as empresas indenizarao o 
beneficiario com o valor equivalente ao Piso Normative da Categoria, para auxiliar nas despesas com o 
funeral.
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45 - ESTABILIDADE APbS AS FERIAS: As empresas concederao estabilidade provisoria de 30 (trinta 
dias) a seus empregados, imediatamente ao retorno de suas ferias regulamentares.

46 - LICENQA PARA EMPREGADA ADOTANTE: As empresas concederao licenga remunerada para 
as empregadas que adotarem judicialmente criangas, nos termos da legislagao vigente.

47 - LICENQA PATERNIDADE: As empresas concederao Licenga Paternidade equivalentes a 6 (seis) 
dias corridos, contados desde a data do parto.

48 - REUNIOES OBRIGATORIAS: Quando realizadas fora do horario normal, as reunioes obrigatorias 
terao seu tempo remunerado como trabalho extraordinario.

49 - DOMINGOS - ABERTURA - DSR: Pica autorizado nas EMPRESAS DOS LOJISTAS DO 
COMERCIO DE CAMPINAS E REGlAO o trabalho dos seus empregados, independente de sexo ou 
genero, aos domingos, que se dara nos limites estabelecidos no artigo 6°, da Lei 10.101/2000.

Paragrafo primeiro: Nos domingos do mes de dezembro, fica autorizado as empresas contar com o 
trabalho do empregado em ate 3 (tres) domingos consecutivos, com a ressalva de que o terceiro 
domingo trabalhado pelo empregado devera ser remunerado em dobro nos termos da OJ 410 do 1ST.

50 - FERIADOS - ABERTURA: Para plena eficacia e validade do trabalho nos feriados de seus 
empregados, as empresas estao obrigadas ao cumprimento deste instrumento normative, que sera 
celebrado com assistencia do sindicato profissional e do sindicato patronal, cujas condigoes serao 
estabelecidas nas clausulas abaixo;

DA OBRIGATORIEDADE DA EMPRESA OBTER O TERMO DEParagrafo primeiro
ENQUADRAMENTO (termo de adesao) PARA ATIVAR OS EMPREGADOS NOS FERIADOS: Para o 
pleno exercicio da faculdade estabelecida neste instrumento, sera obrigatorio a obtengao do TERMO 
para cada feriado diretamente ao Sindicato dos Lojistas do Comercio de Campinas e Regiao 
(SINDILOJAS), em seu portal (www.sindilojascampinas.com.br). Tambem podera ser utilizado para 
efeito do solicitado o aplicativo SindiBrasil, baixando pelo smartphone nas Lojas “Apple Store” ou “Play 
Store” ou pelo Web www.sindibrasil.com.br (as assinaturas dos termos terao validade com enderego do 
IP de cada maquina, sendo que tera o IP do solicitante Empresa, o IP do Sindicato Patronal e o IP do 
Sindicato Laboral. A efetivagao da adesao e permissao para o trabalho em feriado estara condicionada 
a emissao conjunta dos sindicatos do Termo de Enquadramento.

Par&grafo Segundo - A empresa se obrigar a afixar o PEDIDO DE ADESAO emitido e aprovado pelas 
entidades sindicais signatarias do presente instrumento coletivo em local facil visualizagao, na Empresa.

51 - TRABALHO AOS FERIADOS: As empresas abrangidas por esta Convengao Coletiva de Trabalho 
que se utilizarem do trabalho de seus empregados nos dias legalmente considerados feriados sejam 
eles municipais, estaduais ou federais, devera remunera-los conforme os dispositivos constantes nesta 
clausula:

a) As empresas somente poderao contar com o trabalho extraordinario de seus empregados que 
optarem em faze-lo, em jornada maxima de 8 (oito) horas, em conformidade com o artigo 58 da CLT, 
sendo vedada a jornada de trabalho alem desse limite, respeitando-se o que dispoe o artigo 71, 
paragrafo 1° da CLT;
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b) Pagamento de 100% (cem) por cento sobre o valor da hora normal;

c) Um abono de R$ 81,00 (oitenta e um reals), por feriado trabalhado, destacado o comprovante de 
pagamento como verba indenizatoria sem natureza ou vinculo salarial.

d) Pagamento do vale transporte devera ser efetuado com dois dias de antecedencia, mediante contra- 
recibo;

e) As empresas se obrigam a fornecer vale-refeigao no valor de R$ 28,00 (vinte e oito reals), por 
empregado, que estiver laborando no dia, gratuitamente, sem nenhum onus, sendo vedado qualquer 
tipo de desconto do empregado;

f) O trabalho pelos empregados e facultative, porem a empresa e obrigada a elaborar lista de adesao e 
encaminhar ao sindicato ate o decimo quinto dia util posterior a data da abertura, em conformidade com 
esta clausula;

g) O disposto nesta clausula nao desobriga a empresa a satisfazer as demais exigencias dos Poderes 
Publicos em relagao a abertura de seu estabelecimento;

h) Fica proibido o trabalho dos menores e das mulheres gestantes nos dias deste calendario, exceto se 
os proprios interessados se manifestarem por escrito;

I) A empresa, quando notificada pelo Sindicato profissional, devera no prazo de 30 (trinta) dias corridos, 
protocolar copia dos recibos de pagamento de salario, copia dos recibos dos valores do custeio de 
transporte e alimentacao dos empregados e copia dos controles diaries de jornada de trabalho, 
referente ao mes do feriado trabalhado, devidamente assinado pelos funcionarios.

Paragrafo Unico - Sempre que ocorrer a notificagao das empresas na forma deste inciso, obriga-se o 
sindicato profissional a proceder juntamente a notificagao do sindicato patronal para conhecimento 
desta solicitagao.

j) Com a finalidade de atender a disposigao da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Protegao de Dados - 
LGPD) a entidade sindical profissional se compromete observar e cumprir a referida legislagao quanto 
ao tratamento dos dados pessoais e sensiveis dos trabalhadores que forem coletados em razao do 
caput, assumindo total responsabilidade sobre sua finalidade, adequagao, necessidade, seguranga, 
observancia e cumprimento das normas de protegao de dados pessoais.

Paragrafo Primeiro: As empresas que nao tiverem emitido em seu favor o Certificado de Autorizagao 
de Trabalho aos Feriados previsto § 1° da clausula 50, estarao impedidas da utilizagao do trabalho dos 
empregados nos feriados, e caso tenham se utilizado do trabalho neste dia, gerara contra a empresa a 
presungao absoluta de que todos os empregados foram ativados no feriado, consequentemente criando 
a obrigagao de adimplir os pagamentos neste dia da seguinte forma:

a) um adicional de 200% (duzentos por cento) sobre as horas trabalhadas

b) um abono de R$ 162,00 (Cento e sessenta e dois reals), por cada feriado trabalhado, destacado no 
comprovante de pagamento como verba indenizatoria sem natureza ou vinculagao salarial.

Paragrafo segundo - Fica estendida a autorizagao e as condigoes para trabalho dos empregados 
prevista nesta clausula para os feriados de 07/09/2023 e 12/10/2023.

Paragrafo terceiro - Os feriados que sucede ao termino da vigencia da presente CCT 2022/2023 e que 
nao estiverem contemplados no paragrafo anterior, poderao ser objeto de requerimento especifico para
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trabalho no feriado pelas empresas, mediante aditamento individual desta clausula firmado com a 
assistencia obrigatoria da entidade patronal e a anuencia obrigatoria da entidade profissional, 
preservadas as condigoes estabelecidas nesta clausula.

52 - DA PROIBIQAO DO TRABALHO DOS EMPREGADOS NO NATAL E NO ANO NOVO: As
empresas se obrigam a nao exigir e permitir o trabalho de qualquer comerciario, nos seguintes dias e 
horarios:

a) NATAL - 25 de dezembro de 2022.

b) ANO NOVO - 01 de Janeiro de 2023 - (Confraternizagao Universal).

Paragrafo unico - As empresas ainda se obrigam em nao permitir o trabalho de seus empregados, nos 
seguintes dias:

a) NATAL: das 18h00min (dezoito) horas do dia 24 de dezembro de 2022 ate as OShOOmin (oito) horas 
do dia 26 de dezembro de 2022;

b) ANO NOVO: das 18:00 (dezoito) horas do dia 31 de dezembro de 2022 ate as 8:00 (oito) horas do 
dia 02 de Janeiro de 2023.

53 - COMUNICAQAO DE ACIDENTE DE TRABALHO - CAT: As empresas remeterao ao sindicato 
profissional, mensalmente, as Comunicagoes de Acidentes de Trabalho - CATs.

54 - ASSEDIO MORAL: As empresas envidarao esforgos para que sejam implementadas orientagoes 
de conduta comportamental aos seus respectivos supervisores, encarregados, gerentes e dirigentes 
para que, no exercicio de suas fungoes nao venham a praticar atos que possam ser caracterizados 
como agressao e constrangimento moral ou antietico a seus subordinados.

Par&grafo unico - Para tanto sera formada uma comissao paritaria com, ao menos, 01 (urn) membro 
das Entidades Patronal e Profissional, para avaliagao e acompanhamento da referida denuncia, sem 
prejuizo dos procedimentos junto ao Ministerio Publico do Trabalho e Delegacia Regional do Trabalho.

55 - PRORROGAQAO, REVISAO, DENUNCIA, OU REVOGAQAO TOTAL OU PARCIAL: Nos casos 
de prorrogagao, revisao, denuncia ou revogagao total ou parcial desta convengao, serao observadas as 
disposigoes constantes do art. 615 da Consolidagao das Leis do Trabalho.

56 - COOPERATIVAS DE TRABALHO: As empresas nao poderao se valer de mao de obra de 
cooperativas de trabalho, podendo, no entanto, utilizar-se de comerciarios atraves de contrato de prazo 
determinado ou de experiencia nos termos legais, inclusive nas epocas de datas especiais como: 
semana do fregues, dias das maes, dias dos namorados, dia dos pais, dias das criangas e festas^ 
natalinas.

57 - CARTA DE REFERENCIA: Quando do desligamento do empregado as empresas deverao 
fornecer carta de referenda aos empregados, limitando o prazo contido na clausula 36 desse 
instrumento coletivo.

58 - CAMARAS INTERSINDICAIS DE CONCILIAQAO TRABALHISTA DO COMERCIO - CINTEC'S:
Qualquer demanda de natureza trabalhista sera submetida, obrigatoriamente, a Comissao de 
Conciliagao Previa se, na localidade da prestagao de servigos, a mesma houver ou vier a ser institulda, 
conforme disposto na Lei 9.958/00 e nesta Convengao. A empresa que, regularmente notificada da 
realizagao da sessao de tentativa de conciliagao previa a ela nao comparecer, pagara uma multa da 
clausula 08 ao empregado demandante.
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59 - COMPENSAQOES: Poderao ser compensadas as antecipapoes feitas pelas empresas, em 
periodos ou datas que antecedam as constantes do presente instrumento.

60 - AMPARO FAMILIAR: As empresas concederao beneficio atraves da contratagao de seguradoras 
ou empresas devidamente credenciadas, com apolice de seguro na forma discriminada e disciplinada 
neste instrumento coletivo, que deverao ser obrigatoriamente transcritas em cada apolice respectiva, 
em favor de todos os seus empregados. Ficando garantida a assistencia nas vinte e quatro boras do 
dia, dentro e fora do trabalho, nos valores e condigoes minimos descritos nesta clausula, no valor 
maximo de R$ 5,00 (cinco reals), por empregado, com mais de 30 (trinta) dias de contrato de trabalho.

SINDIGVTO DOS COMERCI
aoaukj ■ c.ibmiw - ndjunrfu - no - rwu inu - s*o

Paragrafo 1° - As coberturas e o capital segurado correspondente ao caput desta clausula deverao 
observar as seguintes condigoes minimas.

CAPITAIS:COBERTURAS:

R$ 1.790,00Morte Natural

R$ 3.581,00Morte Acidental

Incapacidade Temporaria por Acidente - Em caso de incapacidade continua e ininterrupta do 
segurado titular exercer a sua ocupagao principal, decorrente de acidente (durante o periodo em que se 
encontrar em tratamento medico) a partir do 16° dia de afastamento, recebera uma indenizagao no valor 
de R$ 18,00 ao dia limitado ao periodo de 90 dias.

Auxilio Funeral: R$ 3.581,00 reembolso de despesas com funeral em dinheiro em decorrencia do 
falecimento do segurado titular ou de seus dependentes legais, mediante a comprovagao das despesas 
dos servigos realizados.

Vale Alimentagao: R$ 1.074,00 em seis parcelas mensais de R$ 179,00 devidas aos dependentes 
legais em caso de morte do segurado.

Paragrafo 2° - A contratagao da apolice de seguro podera ser realizada junto ao sindicato profissional 
da categoria por adesao ao piano ja oferecido aos filiados, bem como a empresa podera procurar 
qualquer outra corretora de seguros de sua preferencia, sempre respeitando a cobertura minima 
descrita no paragrafo anterior.

Par&grafo 3° - A partir do valor minimo estipulado e das demais condigoes constantes desta clausula, 
ficam as empresas livres para pactuarem com seus empregados outros valores, criterios e condigoes 
para concessao do seguro, bem como a existencia ou nao de subsidies por parte da empresa e a 
efetivagao ou nao de desconto no salario do empregado (a), o qual devera se for o caso, incidir apenas 
na parcela que exceder ao limite acima.

Paragrafo 4° - A empresa quando devidamente notificada pelo sindicato profissional, devera apresentar 
a copia da apolice do seguro de vida Amparo Familiar contemplando os capitais segurados e as 
garantias minimas previstas da presente clausula.

Par&grafo 5° - As empresas, que tern o seguro contratado anteriormente a assinatura da presente 
Convengao Coletiva de Trabalho terao que se adequar as garantias minimas previstas nesta clausula a 
partir de 1° de setembro de 2022.

61 - CONTROLE ALTERNATIVO DE JORNADA DE TRABALHO: Ficam as empresas autorizadas a 
adotar sistemas eletronicos alternatives de controle de jornada de trabalho, conforme previsao da 
Portaria 373 de 25 de fevereiro de 2011 do Ministerio do Trabalho e Emprego.
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62 - JORNADA DE TRABALHO DIFERENCIADA: Atendido o disposto no artigo 3° e paragrafos da Lei 
n° 12.790/2013 e o inciso XIII do artigo 7° da Constituigao Federal, a jornada normal dos comerciarios 
nao podera ser superior a 8 (oito) horas diarias e 44 (quarenta e quatro) horas semanais, permitida sua 
distribuicao durante a semana e respeitado o Repouso Semanal Remunerado, que nao podera ser 
concedido apos o 7° (setimo) dia consecutive de trabalho.

Paragrafo primeiro - Alem da jornada de 8 (oito) horas diarias e de 44 (quarenta e quatro) horas 
semanais, as empresas poderao contratar empregados consoante outras modalidades de jornada, 
mediante adesao pelas empresas interessadas, observadas as condigoes estabelecidas nesta 
clausula, a saber:

I - JORNADA PARCIAL - Considera-se jornada parcial aquela cuja duragao nao exceda a 30 (trinta) 
horas semanais, vedadas as horas extras, ou ainda aquela cuja duragao nao exceda a 26 (vinte e seis) 
horas semanais, com a possibilidade de acrescimo de ate 6 (seis) horas suplementares semanais, 
obedecidos ainda os seguintes requisites:

a) dentro da semana a jornada podera ser fixada em qualquer periodo (horas e dias), desde que 
nao exceda o limite de 8 (oito) horas diarias;
b) o salario do empregado contratado em tempo parcial sera proporcional 3 jornada trabalhada, 
nao podendo ser inferior ao salario hora do empregado paradigma contratado para trabalhar em 
tempo integral na mesma fungao ou, inexistindo este, ao salario-hora do piso salarial dessa fungao;
c) apos cada periodo de 12 (doze) meses, o empregado tera direito a ferias na proporgao prevista no 
artigo 130 da CLT;
d) e vedado descontar do periodo de ferias as faltas do empregado ao servigo;
e) o periodo das ferias sera computado, para todos os efeitos, como tempo de servigo.

II - JORNADA REDUZIDA - Considera-se jornada reduzida aquela cuja duragao seja superior a 30 
(trinta) horas e inferior a 44 (quarenta e quatro) horas semanais, obedecidos os seguintes requisites:

a) horario contratual;
b) o salario do empregado contratado para jornada reduzida sera proporcional a jornada trabalhada, 
nao podendo ser inferior ao salario hora do empregado paradigma contratado para trabalhar em tempo 
integral na mesma fungao ou, inexistindo este, ao salario-hora do piso salarial dessa fungao;
c) apos cada periodo de 12 (doze) meses, o empregado tera direito a ferias na proporgao prevista no 
artigo 130 da CLT.

Paragrafo segundo - A adesao a esta clausula pelas empresas interessadas se fara mediante 
Requerimento, que devera ser solicitado diretamente pela empresa interessada ao sindicato patronal 
(SINDILOJAS) cujo modelo de Requerimento a entidade patronal colocara a disposigao dos 
interessados, em seu portal eletronico (www.sindilojascampinas.com.br). Tambem podera ser utilizado 
para efeito do solicitado o aplicativo SindiBrasil, baixando pelo smartphone nas Lojas “Apple Store” ou 
“Play Store” ou pelo Web www.sindibrasil.com.br (as assinaturas dos termos terao validade com 
enderego do IP de cada maquina, sendo que tera o IP do solicitante Empresa, o IP do Sindicato 
Patronal e o IP do Sindicato Laboral e, que apos realizado, necessitara obrigatoriamente de Expedigao 
do Certificado de Autorizacao Jornadas Diferenciadas de Trabalho a ser emitido e que tera validade 
durante a vigencia da CCT, desde que a empresa cumpra integralmente o presente instrumento 
coletivo de trabalho. A expedigao do Certificado de Autorizacao Jornadas Diferenciadas de Trabalho 
sera emitida conjuntamente pelos SINDICATOS PROFISSIONAL (SECOM) e PATRONAL 
(SINDILOJAS).
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Paragrafo terceiro - 0 Certificado de Autorizacao Jornadas Diferenciadas de Trabalho tera validade 
coincidente com a da presente norma coletiva.

63 - ABRANGENCIA: A presente convengao abrange todas as empresas do COMERCIO LOJISTA DO 
MUNICIPIO DE INDAIATUBA e os empregados representados legalmente pelo SECOM pela presente 
convengao coletiva nos municipios de Indaiatuba/SP.

64 - VIGENCIA: A presente convengao tera vigencia de 12 (doze) meses, contados a partir de 01 de 
setembro de 2022 ate 31 de agosto de 2023.

Paragrafo unico - O Sindicato Profissional se compromete a enviar a PAUTA DE REIVINDICAQOES 
no prazo de 60 (sessenta dias) antes do termino da vigencia dessa NORMA COLETIVA. As entidades 
firmam o compromisso de agendamento de reuniao para negociagao pelo menos 30 dias antes do final 
da vigencia.

SINDICATO DOS COMEI
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Campin; Setembro de 202;

RibeiLuciano A

regados no comercio de ItuRfesidente Sindicate'aos

usto Gobbo

Presidente do Sindicato tfbs Lojistas do Comercio de Campinas e Regiao
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