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CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO - 2022/2023 
SECOM X SINCOVAGA

Por este instrumento e na melhor forma de Direito, de um lado, como representante da categoria profissional, 
o SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE ITU - SECOM, CNPJ N2. 66.841.982/0001-52, REGISTRO 
SINDICAL- PROCESSO N9 46000.019300/2005-86, com sede na Rua 21 de Abril, 213, Centro, Itu, Sao Paulo, CEP 
13300-210, neste ato representado por seu presidente Luciano Alves Ribeiro, CPF/MF 258.167.888-76, 
Assembleia Geral realizada em sua sede no dia 28/06/2022, e de outro, o SINCOVAGA - SINDICATO DO 
COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS. DE MERCADOS, ARMAZENS, MERCEARIAS. EMPbRIOS.
MERCADINHOS, QUITANDAS, FRUTARIAS, SACOLOES, LATICINIOS. MINIMERCADOS, SUPERMERCADOS.
HIPERMERCADOS, ADEGAS. TABACARIAS, DOCEIRAS, LOJAS DE BEBIDAS. DE RACAO ANIMAL. DE PRODUTOS
NATURAIS, DIETETICOS, CONGELADOS E DELICATASSEM, E DE CONVENIENCE, DO ESTADO DE SAP PAULO
entidade sindical do primeiro grau, com base no munictpio de Sao Paulo, sede a Rua 24 de Maio, n9 35, 139 
Andar, Conjuntos 1312/1315, CEP 01041-001, Sao Paulo, SP, neste ato representado pelo seu Presidente, Alvaro 
Luiz Bruzadin Furtado, CPF n9 045.467.768-53,devidamente autorizado pelas assembleia geral extraordinaria 
realizada no sindicato patronal na Rua 24 de Maio, 35, 169 Andar, CEP 01041-003, na data de 27/07/2022 que 
aprovaram as reivindicagoes e concederam poderes para negociagao, celebram CONVEN^AO COLETIVA DE 
TRABALHO - (art. 611 e seguintes da CLT), (sempre considerando a atividade preponderante) -, aplidivel as 
empresas do comercio varejista de generos alfmentfcios, (2°Grupo - Comercio Varejista - Plano CNC - Artigo 
577 CLT)", compreendendo, na Divisao 47 do CNAE - "Comercio Varejista", os subgrupos e classes que se 
seguem: 47.2. "Comercio varejista de produtos alimenti'cios, bebidas e fumo"; 47.23-7 "Comercio varejista de 
bebidas"; 47.21.1 - "Comercio varejista de produtos de padaria, laticmio, doces, balas e semelhantes"; 4721- 
1/04 "Comercio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes"; 4724-5/00 "Comercio varejista de 
hortifrutigranjeiros"4721-l/03 "Comercio varejista de latidnios e frios" (leite e derivados, como manteiga, 
creme de leite, iogurtes e coalhadas, frios e carnes conservadas, conservas de frutas, legumes, verduras e 
similares); 4711-3/01 "Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominancia de produtos 
alimenti'cios - hipermercados"; 4721-1/00 "Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominancia 
de produtos alimentfcios - minimercados, mercearias e armazens; 4711-3/02 "Comercio varejista de 
mercadorias em geral, com predominancia de produtos alimentfcios - supermercados"- Area de venda de 300 
a 5000 metros quadrados"; 4729-6/02 - "Comercio varejista de mercadorias em lojas de conveniencia", 
comercio varejista em lojas especializadas de produtos alimentfcios em geral, nao antes especificados, como: 
produtos naturals e dieteticos, comidas congeladas, mel, cafe mofdo, sorvetes -, embalados em pote e 
similares, lojas de delicatessen". 4789-0/04 - "comercio varejista de ragao e outros produtos alimentfcios para 
animais de estimagao", dos municipios de CABREUVA E BOITUVA, na forma dos Incisos VII, XIII e XXVI, do artigo 
79 e Incisos III e VI, do artigo 89, ambos da Constituigao Federal, e dos artigos 611 e seguintes, da Consolidagao 
das Leis do Trabalho, que se regera pelas seguintes clausulas e condigoes:

1 - REAJUSTE SALARIAL: Os salaries fixos ou parte fixa dos salaries mistos serao reajustados a partir de l9 de 
setembro de 2022, a tftulo de recomposigao salarial, mediante aplicagao do fndice de 8,83% (oito vfrgula oitenta 
e tres por cento), observada a clausula nominada "REAJUSTAMENTO DOS EMPREGADOS ADMITIDOS ENTRE 
01/09/2021 ATI: 31/08/2022", incidentes sobre os salaries ja reajustados em 01 de setembro de 2021.
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Paragrafo ie - Os valores devidos decorrentes do reajustamento previsto nesta clausula e nas de numero 02, 
03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 36 e 54, bem como nas demais clausulas desse instrumento, deverao ser pagos na
folha de pagamento de novembro de 2022, sem nenhum acrescimo

Paragrafo 29- A remuneragao mensal do empregado que receber salario misto, entendido como tal 
remuneragao composta de parte fixa, mais comissoes e RSR (Repouso Semanal Remunerado), nao podera ser 
inferior ao piso salarial do comerciario na clausula "Piso Salarial" estabelecido nesta Conven^ao Coletiva de. 
Trabalho.

Paragrafo 3e - Os encargos de natureza trabalhista, previdenciaria e tributaria serao recolhidos na mesma epoca 
do pagamento das diferengas salariais acima referidas.

Paragrafo 42 - EMPREGADOS DESLIGADOS APOS DATA BASE - Aos empregados que tiveram os contratos de 
trabalho encerrados apos a data base, as diferemjas salariais deverao ser pagas em uma unica parcela ate a folha do 
mes de outubro de 2022.

Paragrafo 5® - O salario reajustado nao podera ser inferior aos pisos salariais da fun;ao conforme previsto nas 
clausulas "PISOS SALARIAIS", "PISOS SALARIAIS NAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE e "PISOS SALARIAIS NAS 
MICROEMPRESAS".

2 - REAJUSTAMENTO DOS EMPREGADOS ADMITIDOS ENTRE 01/09/2021 ATE 31/08/2022: Para os 
empregados admitidos entre 01/09/2021 e 31/08/2022 fica assegurado urn reajuste salarial proporcional, a 
razao de 1/12 (urn doze avos) por mes trabalhado ou fragao igual ou superior a 15 (quinze) dias.

Paragrafo unico - O salario reajustado nao podera ser inferior ao piso salarial da fun?ao, conforme previsto nas 
clausulas "PISOS SALARIAIS" e "DO REGIME ESPECIAL DE SALARIOS PARA MEI's, ME's e EPP's.".

3 - COMPENSACAO: Fica autorizada a compensagao de quaisquer valores que tenham sido antecipados no 
penodo entre 01/09/2021 a 31/08/2022 ate a data da assinatura da presente norma coletiva, salvo os 
decorrentes de promogao, transferencia, implemento de idade, equiparagao e termino de aprendizagem.

4 - REAJUSTE DIFERENCIADO: As empresas que desenvolvem politicas proprias mais vantajosas para seus 
empregados, poderao negociar indices diversos do acima definido, devendo para isso valer-se da assistencia das 
representa^oes sindicais de ambas as categorias para a fixagao do reajuste, que sera formalizado em 
instrumento proprio por elas firmado.

5 - PISOS SALARIAIS: Ficam fixados os seguintes pisos salariais, a vigorar a partir de 01/09/2022, desde que 
cumprida integralmente ou compensada a jornada de trabalho de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, 
conforme artigos 35 e 49 da Lei n5 12790/13.

I - Empresas em Geral:

a) Empregados em Geral...........................
(Hum mil oitocentos e vinte e cinco reais)

R$ 1.825,00

b) Faxineiro, Copeiro, Empacotador e Office-boy
(Hum mil quatrocentos e cinquenta reais)

R$ 1.450,00
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c) Operadores de Caixa........... .
(Dois mil e noventa e um reals)

R$ 2.091,00

d) Comissionistas Puros e Mistos......
(Dois mil cento e setenta e seis reais)

R$ 2,176,00

6 - REGIME ESPECIAL DE PISOS SALARIAIS - REPIS: Objetivando dar tratamento diferenciado e favorecido as 
empresas de pequeno porte (EPP's) e microempresas (ME's), fica institufdo o Regime Especial de Piso Salarial - 
REPIS, que se regera pelas normas a seguir estabelecidas:

Paragrafo 1» - Considera-se para os efeitos desta clausula, a pessoa jundica 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$ 4.800.000,00 (quatro milhoes e oitocentos mil reais) e Micro Empresa 
(ME) aquela com faturamento igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais). Na hipotese de 
legislafio superveniente que vier alterar esses limites, prevalecerao os novos valores fixados.

Paragrafo 22 - Para adesao ou renova^ao de adesao anterior ao REPIS, as empresas enquadradas na forma do 
caput e paragrafo desta clausula deverao, atendendo os requisites estabelecidos pelas entidades 
convenentes, preencher o requerimento para expedigao do Certificado de Adesao ao Repis - Regime Especial 
de Pisos Salariais, disponibilizado no sitio do Sincovaga - www.sincovaga.com.br, e apresentar aos sindicatos de 
sua respectiva categoria economica ou profissional, em 03 (tres) vias, acompanhado dos seguintes documentos:

a) Copia de relagao dos empregados, contendo nome, data de admissao, CTPS, PIS, fungao e salario bruto.

b) Formulario para requerimento previsto neste paragrafo, contendo dedaragao da ciencia de que a falta de 
cumprimento das clausulas da Convengao Coletiva de Trabalho em vigor ocasionarao a exclusao da empresa 
do REPIS, com a invalidagao do certificado, alem do pagamento de eventuais diferen^as salariais e de 
quaiquer outro beneficio advindo do mesmo, como tambem, das multas convencionais.

c) Copia da Apolice de Seguro de Vida e Acidente Pessoal, juntamente com o comprovante de pagamento da 
respectiva vigencia, ficando dispensados do cumprimento desta alinea, se a contratagao do seguro tiver 
ocorrido atraves da apolice do Sindicato Profissional.

Paragrafo 3e - O prazo para adesao ao REPIS - Regime Especial de Pisos Salariais, podera ser efetuado a quaiquer 
tempo, mas os efeitos somente retroagem por ate 90 (noventa) dias a contar da data da assinatura da presente 
norma, devendo as diferentpas serem pagas em unica parcela no mes seguinte a adesao.

a) As empresas que protocolarem o formulario a que se refere o paragrafo 22 desta clausula 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 dos pisos salariais previstos na clausula "PISOS SALARIAIS" 
com aplicagao retroativa a is de setembro de 2022.

b) Em se constatando quaiquer irregularidade, a empresa sera comunicada para que regularize sua situagao 
no prazo maximo de ate 10 (dez) dias uteis, sob pena do indeferimento da emissao e arquivamento do 
procedimento.

Paragrafo 4® - Em atos homologatorios de rescisao de contrato de trabalho, e comprovafao perante a Justifa
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Federal do Trabalho do direito ao pagamento dos pisos salariais previstos nas clausulas "PISOS SALARIAIS NAS 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE" e "PISOS SALARIAIS NAS MICROEMPRESAS", a prova do empregador se fara 
atraves da apresentagiao do Certificado de Adesao ao Repis a que se refere o paragrafo 55 desta clausula.

Paragrafo 5^ - Preenchidos os requisitos do paragrafo 29 e al/neas, as empresas receberao das entidades 
sindicais correspondentes, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados a partir da data do recebimento da 
solicita^ao, sem qualquer onus e com validade coincidente com a da presente norma coletiva, CERTIFICADO DE 
ADESAO AO REPIS, que Ihes facultara, a partir da data de sua expedi?ao ate 31/08/202S, a pratica dos pisos 
salariais com valores diferenciados daqueles previstos na clausula "PISOS SALARIAS", conforme o caso, desde 
que cumprida integralmente, ou compensada a jornada legal de trabalho de 44 (quarenta e quatro) boras 
semanais.

7 - PISOS SALARIAIS NAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP:

R$ 1.753,00a) Empregados em Geral.................................
(Hum mil setecentos e cinquenta e tres reais)

R$ 1.392,00b) Faxineiro, Copeiro, Empacotador e Office-boy
(Hum mil trezentos e noventa e dois reais)

R$ 2.014,00c) Operadores de Caixa....
(Dois mil e quatorze reais)

R$ 2.099,00d) Comissionistas Puros e Mistos
(Dois mil e noventa e nove reais)

e) Auxiliar de Vendas....................
(Hum mil seiscentos e cinco reais)

R$ 1.605,00

Paragrafo 12 - Enquadram-se como "auxiliar de vendas" empregados com nenhuma qualificafao, experiencia ou 
conhecimento relacionados com a atividade comercial representada pelo signatario do presente instrumento e, 
ainda, apenas os que auxiliam de forma direta os empregados da area de vendas.

Paragrafo 2* - As empresas poderao manter em seu quadro de empregados na fun?ao "auxiliar de vendas", por 
um perfodo continue ou descontinuo maximo de 2 (dois) anos, sendo que apos esse periodo passara o 
empregado nesta fungao automaticamente a receber no mmimo o piso salarial de empregados em geral, 
observando e respeitando as proporgoes abaixo:

a) Empresas com 2 a 3 funcionarios, poderao ter 1 (um) auxiliar de vendas.
b) Empresas com 4 a 5 funcionarios, poderao ter 2 (dois) auxiliares de vendas.
c) Empresas com 6 a 7 funcionarios, poderao ter 3 (tres) auxiliares de vendas.
d) Empresas com 8 ou mais funcionarios, poderao ter 4 (quatro) auxiliares de vendas.

8 - PISOS SALARIAIS NAS MICROEMPRESAS - ME

a) Empregados em Geral....................
(Hum mil seiscentos e sessenta reais)

R$ 1.660,00
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R$ 1.347,00b) Faxineiro, Copeiro, Empacotador e Office-boy
(Hum mil trezentos e quarenta e sete reals)

R$ 1.922,00c) Operadores de Caixa.............................
(Hum mil novecentos e vinte e dois reals)

R$ 1.976,00d) Comissionistas Puros e Mistos................
(Hum mil novecentos e setenta e seis reais)

R$ 1.555,00e) Auxiliar de Vendas..........................................
(Hum mil quinhentos e cinquenta e cinco reais)

Paragrafo l9 - Enquadram-se como "auxiliar de vendas", empregados com nenhuma qualificagao experiencia ou 
conhecimento relacionados com a atividade comercial representada pelo signatario do presente instrumento e, 
ainda, apenas os que auxiliam de forma direta os empregados da area de vendas.

Paragrafo 29 - As empresas poderao manter em seu quadro de empregados na fun^ao "auxiliar de vendas", por 
urn periodo continue ou descontinuo maximo de 2 (dois) anos, sendo que apos esse period© passara o 
empregado nesta fungao automaticamente a receber no minimo o piso salarial de empregados em geral, 
observando e respeitando as proporfoes abaixo:

a) Empresas com 2 a 3 funcionarios, poderao ter 1 (urn) auxiliar de vendas.
b) Empresas com 4 a 5 funcionarios, poderao ter 2 (dois) auxiliares de vendas.
c) Empresas com 6 a 7 funcionarios, poderao ter 3 (tres) auxiliares de vendas.
d) Empresas com 8 ou mais funcionarios, poderao ter 4 (quatro) auxiliares de vendas.

9 - PAGAMEIMTO DE QUEBRA DE CAIXA: O empregado que exercer as fungoes de caixa tera direito ao 
pagamento por "quebra-de-caixa a partir de l9 de setembro de 2022, nos valores seguintes:

a) Micro Empresas - ME - Clausula "REPIS" e paragrafos, R$ 108,00 (cento e oito reais).
b) Empresas de Pequeno Porte - EPP - Clausula "REPIS" e paragrafos, R$ 113,00 (cento e treze reais).
c) Demais Empresas - R$ 120,00 (cento e vinte reais).

Paragrafo l9 - A conferencia dos valores do caixa sera sempre realizada na presenga do respective operador de 
caixa e, se houver impedimento por parte da empresa, ficara aquele isento de qualquer responsabilidade.

Paragrafo 29 - As empresas que nao descontam de seus empregados as eventuais diferengas de caixa nao estao 
sujeitas ao pagamento por "quebra-de-caixa" prevista no "caput" desta clausula.

Paragrafo 39 - Os valores constantes da letra "c" das clausulas "PISOS SALARIAIS", "PISOS SALARIAS NAS 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE", "PISOS SALARIAS NAS MICROEMPRESAS" e "PAGAMENTO DE QUEBRA DE 
CAIXA" se aplicam somente para os empregados que exercem exclusivamente a fungao de operador de caixa.

Paragrafo 49 - O empregado das empresas (ME e EPP) classificados na clausula "REGIME ESPECIAL DE PISOS 
SALARIAS" e paragrafos deste instrumento que exercer ate 52 (cinquenta e duas) boras em cada mes suas 
atividades na fun^ao de CAIXA, conforme planilha de controle da empresa, recebera uma gratificagao de R$ 1,77
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(um real e setenta e sete centavos), por hora trabalhada, com destaque no recibo de pagamento (holerite) e 
cumprido os demais dispositivos desta clausula.

10 - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA CONVENCAO: Fica estipulada multa no valor de um piso salarial de 
empregados em geral em favor do empregado, correspondente ao enquadramento das faixas salariais 
empresariais das clausulas "PISOS SALARIAIS", "PISOS SALARIAS NAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE", "PISOS 
SALARIAS NAS MICROEMPRESAS", multiplicado por empregado, pelo descumprimento das obriga^oes de fazer, 
dar (entregar e pagar), contidas no presente instrumento.

Paragrafo unico - A multa prevista nesta clausula nao sera cumulativa com a multa prevista na clausula 
"CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL DOS EMPREGADOS".

11 - NAO INCORPORACAO DE CLAUSULAS COMO DIREITO ADQUIRIDO: As garantias previstas nas clausulas 
"COMPENSACAO", "PISOS SALARIAIS", "PISOS SALARIAS NAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE", "PISOS SALARIAS 
NAS MICROEMPRESAS" e "PAGAMENTO DE QUEBRA DE CAIXA" nao se constituirao, sob qualquer hipotese, em 
salaries fixes ou parte fixa dos salaries, nao estando sujeitos aos reajustes previstos nas clausulas "REAJUSTE 
SALARIAL", "REAJUSTE DIFERENCIADO" e "REAJUSTAMENTO PROPORCIONAL DOS EMPREGADOS ADMITIDOS 
ENTRE 01 DE SETEMBRO/2020 ATE 31 DE AGOSTO/2021

12 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL DOS EMPREGADOS: Os empregadores se obrigam a descontar em folha de 
pagamento e recolher de seus empregados, beneficiaries da presente conven^ao coletiva de trabalho, 
integrantes da categoria profissional, filiados ou nao, a titulo de contribuifao assistencial, o percentual de 1,50% 
(um inteiro e cinquenta centesimos por cento) de suas respectivas remunerates mensais, limitado ao teto de 
R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), por empregado, conforme aprovado nas assembleias das entidades 
convenentes, que autorizaram a celebrate da convento coletiva de trabalho.

Paragrafo 1° - O desconto previsto nesta clausula atende as determinates estabelecidas nos autos da Agao 
Civil Publica 0104300-10.2006.5.02.0038, da 383 Vara do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 23 
Regiao transitada em julgado, bem como a decisao de REPERCUSSAO GERAL proferida nos autos DO RECURSO 
EXTRAORDINArIO 730.462 - STF, 24/05/2014, segundo a qual a superveniencia de decisao do Supremo 
Tribunal Federal nao desconstitui a autoridade da coisa julgada.

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 percentual.

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 partir do 
mes de setembro de 2022, impreterivelmente, ate o dia 10 do mes subsequente ao do desconto,
exclusivamente em agencia 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 pela Fecomerciarios. O Sindicato da categoria profissional se encarrega de 
encaminhar as guias ou boletos as empresas.

Paragrafo 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.
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Paragrafo 5° - 0 modelo padrao da guia referida no paragrafo anterior devera center, obrigatoriamente, o valor 
que sera recolhido na proporgao de 80% (oitenta por cento) para o sindicato da respectiva base territorial e 
20% (vinte por cento) para a Federate dos Empregados no Comercio do Estado de Sao Paulo.

Paragrafo 6° - As empresas, quando notificadas, deverao apresentar no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) 
boras, as guias de recolhimento da contribui^ao assistencial, devidamente autenticadas, pela agencia bancaria, 
juntamente com livro ou fichas de registro de empregados.

Paragrafo 7° - 0 valor da contribuigao assistencial revertera em prol dos services sociais da entidade sindical 
profissional beneficiaria e do custeio financeiro do Plano de Expansao Assistencial da Federa^ao dos 
Empregados no Comercio do Estado de Sao Paulo.

Paragrafo 8° - 0 recolhimento efetuado fora do prazo mencionado no paragrafo 32 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 99 - O desconto previsto nesta clausula fica condicionado a nao oposi^ao do empregado, beneficiario 
da presente convengao coletiva de trabalho, integrante da categoria profissional. A oposigao, se for da vontade 
do empregado, sera manifestada por escrito, de proprio punho 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 a vigencia 
da norma coletiva.

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.

Paragrafo 11° - Expirada a vigencia desta norma sera necessaria nova carta de oposigao.

Paragrafo 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 oposigao 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 ample 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
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homologagao de calculos pelo Juizo 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 qualquer tipo de ressarcimento objeto da presente clausula.

13 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL/NEGOCIAL: CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL/NEGOCIAL: Com previsao na 
alinea "e" do artigo 513 da CLT, e da decisao, com efeito “erga omnes" proferida na ADI 5794, pelo Egregio 
Supremo Tribunal Federal, foi aprovada pela Assembleia Geral Extraordinaria da categoria realizada no dia 27 
de julho de 2022, Contribuigao Assistencial/Negocial. Em face do entendimento do E. STF sobre os efeitos da 
autonomia da vontade coletiva, assim, reconhecida a competencia da assembleia geral sobre a definigao da 
contribuigao, destinada a manutengao, expansao e aprimoramento da assistencia prestada a representagao, 
exigivel, independentemente de seu porte e regime jun'dico-fiscal, de todos e quaisquer membros da categoria 
economica, considerada como contraprestagao a relevante e fundamental servigo contratado - artigo 594 do 
Codigo Civil fica institufda, a favor do SINCOVAGA, a CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL/NEGOCIAL, nos valores 
maximos, conforme a aprovada tabela, como segue:

TABELA DA CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL/NEGOCIAL 2023

EMPRESAS COM CNAE'S 4723-7 - 4721-1/04 - 4724-5/00 - 4721-1/03 - 4711-3/01 - 
4729-6/02 - 4789-0/04 - 4773-5

COMATE 02 EMPREGADOS R$ 275,00
COM 03 AT£ 05 EMPREGADOS R$ 578,00
COM 06 AT£ 10 EMPREGADOS R$ 715,00
COM 11 ATI: 19 EMPREGADOS R$ 935,00
COM 20 ATE 30 EMPREGADOS R$ 1.100,00

CNAE'S 4711-3/01; 4711-3/02 e 47121-1/00. AUTOSSERVICOS-SUPER E HIPERMERCADOS-SACOLOES E
CONG§NERES

EMPRESAS COM CNAE'S 4711-3/01; 4711-3/02 e 47121-1/00 AUTOSSERVICOS- 
SUPER E HIPERMERCADOS-SACOLOES E CONGENERES

R$ 1.340,00COM 01 A 30 EMPREGADOS
R$ 1.535,00COM 31 A 50 EMPREGADOS
R$ 2.050,00COM 51 A 100 EMPREGADOS
R$ 5.100,00COM 101 A 200 EMPREGADOS
R$ 7.200,00COM 201 A 300 EMPREGADOS
R$ 9.050,00COM 301 A 400 EMPREGADOS

R$ 11.200,00COM 401 A 500 EMPREGADOS
R$ 26.500,00COM 501 A 1000 EMPREGADOS
R$ 29.000,00COM 1001 A 2000 EMPREGADOS
R$ 35.000,00COM 2001 A 3000 EMPREGADOS
R$ 42.000,00COM 3001 A 4000 EMPREGADOS

Paragrafo 2^ - Os recolhimentos, para permitir eventual parcelamento do reajuste, deverao ser efetuados ate o dia 
30 de novembro de 2022, atraves de:

a) BOLETO BANCArio - Sera remetida, por via postal, boleto bancario, que podera ser pago em qualquer
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instituigao financeira participante do Sistema de Compensagao;

b) Em caso do nao recebimento, em tempo habil, do boleto bancario para pagamento, solicitar 23. Via atraves 
do tel. 11-3335-1100 ou 2229-6141.

Paragrafo 3e - O recolhimento efetuado fora dos prazos mencionados no paragrafo l9 sera acrescido de multa de 2% 
(dois por cento) ao mes, alem de juros de mora de 1% (urn por cento) ao mes.

Paragrafo 49 - A Contribuigao Assistencial/Negocial 2023 para empresas abertas a partir da celebra^ao da norma tera, 
em ate 30 dias da abertura da empresa, o envio a mesma pelo SINCOVAGA de ficha de compensa?ao. Em nao havendo 
o recebimento basta solicitar o envio de 2$ via, conforme previsto na letra "c" do paragrafo 29.

14 - COMPENSA^AO DE HORARIO DE TRABALHO: A compensagao da duragao diaria de trabalho, obedecidos 
aos preceitos legais, convengao ou acordo coletivo existentes, fica autorizada, desde que, atendidas 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 de trabalho e o periodo 
compensavel das horas excedentes;

b) nao estarao sujeitas a acrescimo salarial as horas acrescidas em um ou outros dias, sem que seja excedido o 
horario contratual, respeitando-se o limite maximo a ser compensavel de 30(trinta) horas no mes ou 
fechamento;

c) as horas acrescidas em um ou outro dia poderao ser compensadas no perfodo maximo de ate 90 (noventa) 
dias de sua realizagiao. Eventuais horas negativas deverao ser desconsideradas a cada fechamento mensal.

d) na impossibilidade de compensagao destas horas, na forma prevista na alinea "c" acima, o empregador devera 
efetuar o pagamento destas com adicional legal de 60% (sessenta por cento) previsto na clausula 
"REMUNERACAO DE HORAS EXTRAS", sobre o valor da hora normal, juntamente com o pagamento do salario 
correspondente ao mes trabalhado;

e) para o controle das horas extras e respectivas compensagoes, ficam os empregadores obrigados a fornecer 
junto com o recibo de pagamento, espelho em que conste o montante das horas extras laboradas, as horas 
extras compensadas e o saldo eventualmente existente para compensagao;

f) e limitada a Jornada de trabalho a dez
horas diarias, ou a realizagao de duas horas extraordinarias, nos termos do que dispoe o artigo 59 da CLT.

g) a comunicagao por escrito ao empregado para a compensagao das horas devera ser feita, no prazo minimo 
de 24 (vinte e quatro) horas.

h) as regras desta clausula serao aplicaveis, no caso do menor, ao trabalho em horario diurno, isto e, ate as 
22h00 horas, obedecido, porem, o disposto no inciso I do art.413 da CLT;
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i) qualquer forma de flexibiliza^ao de compensagao de horas de trabalho ultrapassando os limites estabelecidos 
nesta clausula deverao ser obrigatoriamente ajustadas por acordo coletivo de trabalho na forma do artigo 612 
da CLT, dando-se ciencia obrigatoria a entidade patronal.

j) cumpridos os dispositivos desta clausula, as entidades signatarias da presente Convengao se obrigam, quando 
solicitadas, a dar assistencia sem onus para as partes, salvo o da publicagao de editais, nos acordos que venham 
a ser celebrados entre empregados e empregadores, integrantes das respectivas categorias, na correspondente 
base territorial.

15 - GARANTIA DE EMPREGO DO FUTURO APOSENTADO: Fica assegurado aos empregados em vias de 
aposentadoria, em seus prazos minimos legais, de conformidade com o previsto no paragrafo l9 do art. 188 do 
Decreto n9. 3.048/99, com redagao dada pelo Decreto n9 4729/03 garantia de emprego, como segue:

TEMPO DE TRABALHO NA MESMA EMPRESA ESTABILIDADE
20 anos ou mais 02 anos
10 anos ou mais 01 ano
05 anos ou mais 06 meses

Paragrafo l9— Para a concessao das garantias acima, o(a) empregado(a) devera apresentar comprovante 
fornecido pelo INSS, nos termos do art. 130 do Decreto n.9 3048/99, que ateste, respectivamente, os pen'odos 
de 2 anos, 1 ano ou 6 meses restantes para a implementagao do benefi'cio. A contagem da estabilidade inicia-se 
a partir da apresentagao dos comprovantes pelo empregado, limitada ao tempo que faltar para aposentar-se.

Paragrafo 29 - A concessao prevista nesta clausula ocorrera uma unica vez, podendo a obrigagao ser substituida 
por uma indenizagao correspondente aos salaries do period© nao cumprido ou nao implementado da garantia, 
nao se aplicando nas hipoteses de encerramento das atividades da empresa e/ou dispensa por justa causa ou 
pedido de demissao.

Paragrafo 39 - O empregado que deixar de apresentar o comprovante fornecido pelo INSS no prazo estipulado 
no paragrafo l9, ou de pleitear a aposentadoria na data em que adquirir essa condigao, nao fara jus a garantia 
de emprego e/ou indenizagao correspondente, previstas no paragrafo anterior.

Paragrafo 49 - Na hipotese de legislagSo superveniente que vier alterar as condigoes para aposentadoria em 
vigor, esta clausula ficara sem efeito.

16 - GARANTIA DO EMPREGO A GESTANTE: Fica assegurado o emprego a gestante, desde a confirmagao da 
gravidez ate 75 (setenta e cinco) dias apos o termino da licenga maternidade, salvo as hipoteses de dispensa por 
justa causa e pedido de demissao.

Paragrafo unico - A garantia prevista nesta clausula podera ser substituida por indenizagao correspondente aos 
salaries ainda nao implementados do pen'odo da garantia.

17 - GARANTIA DE EMPREGO OU SALARIO AO EMPREGADO AFASTADO POR MOTIVO DE DOENCA: 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 pen'odo igual ao do afastamento ate o limite maximo de 
30 (trinta) dias.
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18-ATESTADOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS: Serao reconhecidos os atestados medicos e/ou odontologicos 
firmados por profissionais habilitados junto ao sindicato representative da categoria, desde que mencionado o 
objeto do atendimento, e desde que este mantenha convenio com orgao oficial competente da Previdencia 
Social; prevalecendo, sempre, a ordem de prioridade prevista no paragrafo l9 do art. 75 do Decreto n9.3.048/99 
e entendimento da Sumula n9. 15 do TST.

Paragrafo l9 - Os atestados medicos e/ou declaragoes deverao obedecer aos requisites previstos na Portaria 
MPAS 3.291/84, devendo constar, inclusive, o diagnostico codificado, conforme o Codigo Internacional de 
Doengas (CID), nesse caso, com a concordancia do empregado;

Paragrafo 29 - A apresentagao da declaragao/atestado, ensejando o seu reconhecimento, deve obedecer ao 
prazo limite de 7 (sete) dias da data de sua emissao, podendo ser enviado por quaisquer meios eletronicos, 
sendo necessario que o empregado exiba o original ao retornar ao trabalho.

Paragrafo 39 - Em caso de o empregado estar se afastando alem do 159 dia, consecutivamente ou nao, pelo 
mesmo motivo fica ele obrigado, sob pena de infragao disciplinar, a apresentar imediatamente a empresa o 
atestado medico, a fim de que ela cumpra as determinagoes estabelecidas no e-Social.

Paragrafo 49 - Na hipotese do paragrafo anterior a empresa mantera em seu quadro de avisos ou Regulamento 
Interno, os prazos previstos no e-Social, para ciencia dos empregados.

19 - ABONO DE FALTA A MAE E AO PAI COMERCIARIO: A comerciaria ou comerciario que deixar de comparecer 
ao service para acompanhamento em consultas medicas de seus filhos menores de 14 (quatorze) anos, invalidos 
ou incapazes, no limite de uma por mes, e em casos de internacoes, devidamente comprovadas nostermos da 
clausula 18, tera suas faltas abonadas ate o limite maximo de 15 (quinze) dias, durante o periodo de vigencia da 
presente Convencao.

Paragrafo Unico - Podera, tambem, a mae comerciaria deixar de comparecer ao service para participar de 
reuniao escolar 02 vezes ao ano.

20 - ABONO DE FALTA AO COMERCIARIO ESTUDANTE: O empregado estudante que deixar de comparecer ao 
service para prestar exames finais que coincidam com o horario de trabalho ou, no caso de vestibular, este 
limitado a urn por ano, tera suas faltas abonadas desde que, em ambas as hipoteses, haja comunicacao previa 
£s empresas com antecedencia de 5(cinco) dias e com comprovacao posterior.

21 - GARANTIA DE EMPREGO AO EMPREGADO EM IDADE DE PRESTAR O SERVI^O MILITAR: Fica assegurado o 
emprego ao empregado em idade de prestar service militar obrigatorio, inclusive Tiro de Guerra, a partir da data 
do alistamento compulsorio, desde que realizado no primeiro semestre do ano em que o empregado completar 
18 anos, ate 30 (trinta) dias apos o termino do mesmo ou da dispensa de incorporacao, o que primeiro ocorrer.

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

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

n
R. 21 de Abril, 213-Centro 
Itu/SP - CEP 13300-210 
Fone (11) 4013-9300

R 24 de Maio, nB 35, 139 Andar 
Cjs 1313/1315, Sao Paulo/SP 
CEP: 01041-000- Fone (11)3335-1100



SECOM sincovagaspSINDICATO DOS COMERCIARIOS
Boltina • Cabreuva - mdaiaiuba - Ku - Pono reflz - Salto

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

24 - AVISO PR^VIO ESPECIAL: Aos empregados com 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.

Par^grafo is - Em se tratando de aviso previo trabalhado, o empregado cumprira 30 (trinta) dias, recebendo 
indenizagao em pecunia pelos 15 (quinze) dias restantes.

Paragrafo 22 - Os beneficios desta clausula e do paragrafo primeiro, nao se cumulam com os dispositivos legais 
estabelecidos pela lei 12.506/2011, devendo ser aplicado o entendimento do que melhor atender os 
empregados.

Paragrafo 32 - Em se tratando de aviso previo indenizado, respeitando decisoes do Supremo Tribunal Federal 
(STF), e do Superior Tribunal de Justiga (STJ - RE - 1198.968 - SC 010/0114527-1) nao incidira sobre este valor 
contribuigao previdenciaria, nem do empregado, nem da empresa.

25 - INDENIZA£AO POR DISPENSA: Na hipotese de dispensados sem justa causa, o empregado fara jus a uma 
indenizagao em pecunia correspondente a 1 (um) dia por ano complete de servigo na empresa, sem prejui'zo do 
direito ao aviso previo a que fizer jus.

26 - NOVO EMPREGO - DISPENSA DO AVISO PREVIO: O empregado dispensado 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 pen'odo nao trabalhado.

27 - VEDACAo DE ALTERACAO CONTRATUAL DURANTE O AVISO PREVIO: Durante o prazo de aviso previo dado 
por qualquer das partes, salvo 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 
de contrato, respondendo o empregador pelo pagamento do restante do aviso previo.

28-INIGO DAS FERIAS: O im'cio dasferias, individuais ou coletivas, nao podera coincidir com sabados, domingos 
ou dias ja compensados, sendo vedada sua concessao no pen’odo de 2 (dois) dias que antecedem os feriados ou 
dias de repouso semanal remunerado.

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

30 - 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.

31 - 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 1 (uma) hora.
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32 - COMPROVANTE DE PAGAMENTO DOS SALARIOS: As empresas ficam obrigadas a fornecer comprovantes 
de pagamento dos salaries e respectivos depositos do FGTS, com discriminagao das importancias pagas e 
descontos efetuados, contendo sua identificagao e a do empregado.

33 - FALECIMENTO DE SOGRO OU SOGRA, GENRO OU NORA: No caso de falecimento de sogro ou sogra, genro 
ou nora, o empregado podera deixar de comparecer ao service nos dias do falecimento e do sepultamento, sem 
prejuizo do salario.

34 - CHEQUES DEVOLVIDOS: E vedado as empresas descontar do empregado as importancias correspondentes 
a cheques sem fundos recebidos, desde que o mesmo tenha cumprido os procedimentos e as normas legais 
pertinentes ou ocorrer a devolu^ao das mercadorias, aceita pela empresa.

Paragrafo - A empresa devera, por ocasiao da ativagao do empregado em fun?ao que demande o recebimento 
de cheques, dar conhecimento por escrito ao mesmo dos procedimentos e normas pertinentes a que se refere 
o caput desta clausula.

Paragrafo 2- - Em caso de pagamento da dfvida pelo empregado, pefo nao atendimento ao caput, a comissao 
que fizer jus nao podera ser estornada.

Paragrafo 39 - Se o empregado pagar pelo cliente inadimplente, pelo nao atendimento ao caput, fica sub-rogado 
da titularidade do credito, sob pena da empresa ser obrigada Ihe ressarcir o valor retido.

35 - CONTRATO DE EXPERIENCE: Fica vedada a celebragao de contrato de experiencia quando o empregado 
for readmitido na empresa, ou no mesmo grupo economico.

36 - DIA DO COMERCIARIO: Pelo Dia do Comerciario - 30 de outubro, devera ser pago a tftulo de abono ao 
empregado do comercio uma indenizagao correspondente a 01 (urn) ou 02 (dois) dias da sua respectiva 
remuneragao mensal auferida no mes de outubro/2022, paga ate o quinto dia util do mes de novembro de 2022, 
conforme propor^ao 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 01 (urn) dia;

c) acima de 181 (cento e oitenta e urn) dias de contrato de trabalho na empresa, o empregado fara jus a 02 (dois) 
dias.

Paragrafo 1B - Fica facultado as partes, de comum acordo, converter a gratificagao em descanso, obedecida a 
proporcionalidade acima, durante a vigencia da presente Convenfao.

Paragrafo 22 - A gratificagao prevista no "caput" deste artigo fica garantida aos empregados em gozo de ferias 
e as empregadas em gozo de licen^a maternidade.

37 - ASSISTENCIA JURIDICA: A empresa proporcionara assistencia jun'dica integral ao empregado que for 
indiciado em inquerito criminal ou responder a a$ao penal por ato praticado no desempenho normal das suas 
fun?6es e na defesa do patrimonio da empresa.
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38 - DOCUMENTOS - RECEBIMENTO PELA EMPRESA: A carteira de Trabalho e Previdencia Social, bem como as 
certidoes de nascimento, de casamento, atestados, ou qualquer outro documento serao recebidos pela 
empresa, contra-recibo, em nome do empregado.

39 - DESPESAS PARA RESCISAO CONTRATUAL: As empresas ficam obrigadas a fornecer refeifao, transporte e 
estadia quando necessaria aos empregados que forem chamados para homologagao da rescisao contratual fora 
da cidade ou estado onde prestavam seus servi^os.

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

Paragrafo unico - Quando as boras extras diarias forem eventualmente superiores a 2 (duas) em observancia o 
quanto previsto no artigo 61 da CLT, devera notificar posteriormente este sindicato, informando sobre a causa 
de forga maior ensejadora das boras extras e remunerar com adicional de 100% (cem por cento) e fornecer vale 
refeigao comercial ao empregado que as cumprir.

41 - REMUNERA^AO DE HORAS EXTRAS DOS COMISSIONISTAS: 0 acrescimo salarial de boras extras, em se 
tratando de comissoes, sera calculado tornando-se por base o valor da media horaria das comissoes auferidas 
nos 06 (seis) meses antecedentes, sobre o qual se aplicara o correspondente perceptual de acrescimo, 
multiplicando-se o valor do acrescimo pelo numero de boras remuneraveis, de conformidade com o disposto na 
clausula "REMUNERACAO DE HORAS EXTRAS", conforme segue:

a) apurar a media das comissoes auferidas nos ultimos 06 (seis) meses;

b) dividir o valor encontrado por 220 (duzentos e vinte) para obter o valor da media horaria das comissoes;

c) multiplicar o valor da media apurada na almea "b" por 1,6 (urn virgula seis) conforme percentual previsto na 
clausula "REMUNERAQAO DE HORAS EXTRAS". O resultado e o valor do acrescimo;

d) multiplicar o valor do acrescimo apurado na almea "c" pelo numero de boras extras laboradas no mes. O 
resultado e o valor a ser pago a titulo de acrescimo salarial de boras extras a que faz jus o comissionista.

42 - REMUNERA^AO 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 a que fizeram jus, atendido o 
disposto no art. n^ 6, da Lei n9605/49.

43 - VERBAS REMUNERATORIAS E INDENIZATORIAS DOS COMISSIONISTAS: O calculo da remuneragao das 
ferias, do aviso previo, do afastamento dos 15 (quinze) primeiros dias por motive de doenga ou acidente de 
trabalho e do 13^ dos comissionistas, inclusive na rescisao contratual, tera como base a media das remuneragoes 
dos 6 (seis) ultimos meses de pagamento.

Paragrafo unico - Para a integragao das comissoes no calculo do 139 salario sera adotada a media comissional
de julho a dezembro, podendo a diferenga da parcela do 139 salario, correspondentes as comissoes de 
dezembro, ser paga ate o 59 (quinto) dia util de janeiro.
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44 - DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO: As empresas comprometem-se a conceder a todos os seus 
empregados o descanso semanal remunerado de pelo menos 24 horas consecutivas a cada periodo de 07 dias 
trabalhados, conforme artigo 69 da Convengao 106 da Oil c/c artigo 79, XV, da Constituifao Federal.

Paragrafo unico - O DSR devera ser concedido preferencialmente aos domingos, conforme determina^ao legal, 
observando-se o disposto no paragrafo unico do art. 69 da Lei 10.101/2001.

45 - ADIANTAMENTO DE SALARIO (VALE): As empresas concederao ate o dia 20 (vinte) de cada mes, urn 
adiantamento de salario aos empregados, correspondente a 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 elas 
concedido, prevalecendo, nesse caso, apenas urn deles, a criterio do empregado.

Paragrafo unico - Ficam as empresas dispensadas da concessao do adiantamento salarial ao empregado que 
manifestar formalmente sua vontade em nao o receber.

46 - SEGURO DE VIDA - AMPARO FAMILIAR: As empresas pagarao integralmente para todos os seus 
funcionarios, um seguro de vida e acidentes pessoais, de livre escolha pelo empregador, no valor de R$ 5,00 
(cinco reais), mensalmente, por empregado, ficando pactuado que os valores/garantias mmirnas a serem 
seguradas, sao os seguintes:

Paragrafo l9 - As coberturas e o capital segurado correspondente ao caput desta clausula deverao observar as 
seguintes garantias minimas:

R$ 7.979,00 (sete mil e novecentos e setenta e nove reais);a) MORTE NATURAL

b) MORTE ACIDENTAL.
nao acumulavel com a cobertura de Morte Natural.

R$ 15.958,00 (quinze mil novecentos e cinquenta e oito reais);

c) DIT - DIARIA DE INCAPACIDADE TEMPORARY 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 encontra em tratamento medico) a partir do 169 dia de afastamento, devera receber uma indeniza^ao 
no valor de R$ 16,00 (dezesseis reais) ao dia, limitado a 90 diarias a ser paga em uma unica vez em forma de 
indenizagao.

d) AUXl’UO FUNERAL - FAMILIAR: Despesas com funeral em decorrencia do falecimento do segurado titular ou 
de seus dependentes legais, limitado ao valor de ate R$ 3.990,00 (tres mil novecentos e noventa reais), a ser 
pago em forma de reembolso mediante a comprova^ao das despesas dos services realizados.

e) MORTE - CESTA BASICA - AUXfLIO ALIMENTAQAO TITULAR: Em decorrencia da morte do segurado titular, 
garantir aos dependentes legais, uma indenizagao a titulo de auxilio alimenta^ao que devera ser paga em uma 
unica vez no valor de R$ 965,00 (novecentos e sessenta e cinco reais).

f) AUXfLIO MEDICAMENTOS: Em decorrencia de acidente pessoal ocorrido em horario de trabalho, garantir ao 
titular uma indeniza^ao maxima limitada ao valor de R$ 222,00 (duzentos e vinte e dois reais) a ser paga em 
forma de reembolso.
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Paragrafo 25 - A contratagao da apolice de seguro podera ser realizada junto aos sindicatos convenentes, atraves 
de adesao ao piano ja oferecido aos seus filiados, bem como o empregador podera procurar qualquer outra 
seguradora ou corretora de seguros de sua preferencia, respeitando o cumprimento das coberturas e garantias 
mmimas descrita no paragrafo anterior.

Paragrafo 3e - A falta da contratagao do seguro com as coberturas e garantias mmimas descritas no paragrafo 
15 e suas almeas, pelo empregador, acarretara no descumprimento desta convengao coletiva de trabalho, e nao 
exime a responsabilidade obrigacional do empregador em arcar atraves de recursos proprios no pagamento das 
garantias previstas nesta clausula.

Paragrafo 42 - Fica estabelecido que a data de im'cio de vigencia da presente clausula, bem como da cobertura 
do seguro sera em 15 de setembro de 2022.

Paragrafo 55 - As empresas que ja possuam seguro de vida e acidentes pessoais de sua livre escolha em vigencia, 
contemplando os capitals segurados e garantias mmimas previstas no "caput" da presente clausula, deverao 
apresentar copia da citada apolice de seguro de vida e acidente pessoal com os mesmos capitals e garantias 
mmimas previstas nesta, no prazo de 30 (trinta) dias, apos a publicagao da presente Convengao Coletiva de 
Trabalho.

Paragrafo 65 - 0 valor de R$ 5,00 (cinco reals) podera ser corrigido anualmente em valores nao superiores ao 
percentual de reajuste concedido a categoria.

Paragrafo 79 - A apolice de seguro de vida e acidente pessoal vigente, juntamente com o comprovante de 
pagamento da mesma, devera ser apresentada ao Sindicato Profissional no ato da assistencia da rescisao do 
contrato de trabalho. Ficara dispensada desta apresentagao, quando a contratagao do seguro for realizada 
atraves do Sindicato Profissional.

47 - GARANTIA DE EMPREGO APOS RETORNO DAS FERIAS: O empregado que retornar de ferias nao podera ser 
dispensado pelo pen'odo correspondente aos dias de ferias gozadas, contados a partir do 15 dia do retorno ao 
trabalho, limitado a 30 (trinta) dias no ano, sendo facultada a empresa o pagamento da indenizagao da garantia 
relative ao pen'odo remanescente quando da rescisao contratual, salvo em relagao aos dias convertidos em 
pecunia.

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

49 - DIRIGENTE SINDICAL - FALTAS JUSTIFICADAS: Os membros diretores da entidade sindical profissional 
convenente poderao faltar ate 02 (dois) dias por ano sem prejuizo da remuneragao ou das ferias para 
participagao em assembleias, congresses, reunioes, seminarios e outros eventos que envolvam interesse dos 
trabalhadores.

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

/IjLZr
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51 - CARTA DE REFERENCIA: Quando do desligamento do empregado sem justa causa ou pedido de demissao, 
as empresas deverao fornecer carta de referenda ao empregado, dentro do prazo legal estabelecido na clausula 
"DA ASSISTENCIA SINDICAL NAS RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO" deste instrumento para o 
pagamento das verbas rescisorias.

52 - CALENDARIO DE TRABALHO DOS COMERClARIOS EM DAT AS ESPECIAIS: O trabalho dos empregados no 
comercio em datas especiais flea autorizado desde que obedecido o disposto na CLT, respeitadas as convengoes 
e/ou acordos coletivos existentes, fleam autorizados no seguinte calendario de datas especiais, aprovado pelas 
entidades signatarias, obedecido o pen'odo de onze boras consecutivas para descanso:

a) Semana do consumidor ou do fregues (uma semana):
- Segunda a sexta-feira: das OShOOmin as 22h00min boras;
- Sabado: das OShOOmin as IShOOmin boras;

b) Dia das maes, dia dos namorados, dia dos pais e dia das crian^as:
- Antevespera e vespera: das OShOOmin as 22h00min boras, salvo se recair aos sabados, quando o horario sera 
ate as IShOOmin boras;

c) Festas natalinas:
- Penodo de 01 a 23 de dezembro: das OShOOmin as 22h00min boras;
- Exce?oes: nos sabados do mes de dezembro das OShOOmin as IShOOmin boras;
- No domingo que antecede o dia de natal - 25 de dezembro: das OShOOmin as IShOOmin horas, com a obriga?ao 

de o empregador fornecer refei^ao comercial aos empregados.

Paragrafo 1° - Entende-se como semana do consumidor ou do fregues uma semana de promo?ao de vendas do 
comercio, independente de denomina^ao que se de a nfvel local.

Paragrafo 2° - Fica liberado o trabalho no primeiro sabado subsequente ao 5° dia util de cada mes, ate as 
IShOOmin, obedecido o disposto na clausula "COMPENSACAO DE HORARIO DE TRABALHO" e seguintes desta 
Convenfao, bem como as disposigoes contidas neste instrumento.

Paragrafo 3° - Caso o 5° (quinto) dia util do mes recaia no primeiro sabado, este sera assim considerado para os 
efeitos do paragrafo anterior.

Paragrafo 4° - Fica proibido o trabalho de menores e mulheres gestantes nos dias especificados neste calendario, 
exceto se os proprios interessados se manifestarem, por escrito, no sentido contrario, assistido o menor pelo 
seu representante legal.

Paragrafo 59 - As atividades relacionadas as categorias constantes da relacao a que se refere o artigo 79 do 
Decreto n9 27.048/49, que aprovou o regulamento da Lei n® 605/49, sao disciplinados por regramento proprio, 
nao se aplicando o disposto nesta clausula.

53 - FIXACAO DE OUTRAS CONDI^OES: Fica convencionado que, durante a vigencia da presente Convengao, 
poderao ser negociadas e fixadas outras conduces de natureza economica e social nela nao previstas, sendo 
indispensavel para tanto, a assistencia das representagoes sindicais de ambas as categorias.

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

Paragrafo l9 - ADESAO A PRESENTE CLAUSULA - Para adesao a presente clausula, as empresas deverao 
encaminhar requerimento aos sindicatos de sua respectiva categoria economica ou professional, disponibilizado 
no sitio do SINCOVAGA - www.sincovaga.com.br em 02 vias, apos analise e uma vez verificado o cumprimento 
integral da Conven^ao Coletiva de Trabalho, poderao autorizar o trabalho atraves da concessao de certificado, 
com validade ate a data de 31/08/2023.

Paragrafo 29 - OPCAO DE ABERTURA PELA EMPRESA - A regulamentagao para abertura das empresas 
comerciais nos dias considerados feriados, em nenhuma hipotese sera considerada como obrigatoria, sendo, 
portanto, uma opgao do proprietario o funcionamento ou nao do estabelecimento comercial, respeitadas as 
disposi?6es legais municipais.

Paragrafo 39- BENEFICIOS PARA O TRABALHO EM FERIADOS-os empregados, inclusive os comissionistas puros 
e mistos, que trabalharem em feriados nacionais, estaduais ou municipais terao garantidos os pagamentos dos 
beneficios descritos abaixo, os quais deverao ser quitados em folha de pagamento, bem como constar no 
comprovante de pagamento do empregado. As empresas que fecharem sua folha antes da ocorrencia do feriado 
poderao realizar o pagamento no mes seguinte, comunicando obrigatoriamente a entidade laboral na l5 
(primeira) vez que for praticada.

a) Pagamento de urn adicional de 100% (cem por cento) sobre as horas trabalhadas, bem como do respective 
DSR.

b) Pagamento de valor fixo de R$ 94,00 (noventa e quatro reais) em especie, a titulo de abono (art.457 da Lei 
13467/17), por feriado trabalhado, independente da jornada de trabalho no dia do feriado.

Paragrafo 49: BONIFICA£OES - Fara jus o empregado a uma bonificafao, que sera obrigatoriamente paga em 
dinheiro ao final do expediente do feriado trabalhado, de carater indenizatorio para alimentagao. As empresas 
que ja fornecem alimentagao a seus empregados, poderao pagar tal bonifica^ao na folha de pagamento do mes 
que ocorrer o trabalho, conforme abaixo:

R$ 37,00a) Jornada diaria de ate 06 (seis) horas........................................... .
(Trinta e sete reais)
b) Jornada diaria de 08 (oito) horas..................................................
(Quarenta e cinco reais)
c) Para o feriado do dia l9 de maio, independentemente da jornada 
(Setenta e tres reais)

R$ 45,00

R$ 73,00

Paragrafo 59 - DA JORNADA DE TRABALHO NOS FERIADOS - A jornada de trabalho nos feriados nao podera 
exceder de 8 (oito) horas, em conformidade com artigo 58 da CLT, ficando expressamente vedada a jornada de 
trabalho alem desse limite. Devera, tambem, ser garantido, o intervalo minimo legal para refei^ao e descanso, 
respeitando-se, sempre, a legislagao referente a jornada de trabalho.

Paragrafo 69 - CONCESSAO DO DSR AOS FERIADOS - O trabalho em dias feriados nao podera coincidir com o 
DSR do empregado, salvo se o mesmo se disposer ativar-se neste dia, sem prejuizo da concessao da folga a que 
faz jus, bem como as demais garantias previstas neste instrumento coletivo.
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Paragrafo 72 - TRABALHO EM FERIADOS DE MENORES E GESTANTES - Fica proibido o trabalho dos menores e 
das mulheres gestantes nos dias considerados feriado, exceto se os proprios interessados se manifestarem por 
escrito na forma da lei.

Paragrafo 89 - FACULDADE DO TRABALHO IMOS FERIADOS-A empresa devera deixar facultado aos empregados 
o trabalho nos dias considerados feriados, nao podendo a mesma proceder nenhuma punigao ou ato 
discriminatorio com o funcionario que se recuse trabalhar nesses dias.

Paragrafo 02 - DO CONTROLE DA ESCALA DE TRABALHO DOS FERIADOS - Respeitado o paragrafo anterior, o 
empregado que se comprometer ao trabalho nos dias considerados feriados, fica obrigado a ativar-se nessa 
data, sob pena de incorrer nas sangoes legais, devendo assinar obrigatoriamente a escala de trabalho do dia do 
feriado contendo, nome do trabalhador, numero da CTPS, fungao e horario de trabalho, que devera ser 
arquivado pela empresa, e quando solicitada devera entregar uma copia ao sindicato profissional em ate 05 
(cinco) dias uteis.

Paragrafo 10° - NAO EXIG^NCIA DO TRABALHO EM FERIADOS - As empresas se obrigam em nao exigir o 
trabalho de seus empregados, nos seguintes dias:

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

b) ANO NOVO: das IShOOmin (dezoito) horas do dia 31 de dezembro ate as OShOOmin (oito) horas do dia 02 de 
Janeiro.

c) Fica definido que apos o fechamento do estabelecimento, para atendimento de atividades complementares 
a tolerancia de no maximo mais 01 (uma) hora, (sessenta minutos) de trabalho.

Paragrafo 11° - CIENCIA AOS EMPREGADOS - As empresas que aderirem a presente clausula dos feriados se 
obrigam dar ciencia, por escrito, de todo o conteudo da mesma, a todos os empregados em atividade, 
respeitando ainda o paragrafo segundo item "a" desta mesma clausula.

55 - CONTRIBUIQAO ASSOCIATIVA DOS EMPREGADOS: Nos termos dos artigos 545 e 513 da CLT as empresas 
se obrigam a descontar na folha de pagamento de seus empregados, desde que, por eles devidamente 
autorizados a Contribuifao Associativa devida ao Sindicato dos Empregados no Comercio de Itu e Regiao.

Paragrafo unico - O valor descontado sera recolhido atraves de boleto bancario que sera enviado as empresas 
pelo sindicato profissional.

56 - COMISSOES DE CONCILIACAO PREVIA: Qualquer demanda de natureza trabalhista entre empregados e 
empregadores das categorias profissional e economica do comercio, bem como aquelas decorrentes das normas 
estabelecidas na presente convengao deverao ser submetidas, obrigatoriamente, ao exame das comissoes de
conciliagao previa das categorias aqui representadas, sob pena de nulidade, desde que instaladas no municipio 
de ativagao do trabalhador.

Paragrafo unico - Fica instituida uma taxa retributiva a ser acordada entre os sindicatos instituidores das 
comissoes, que sera paga pelas empresas e destinadas ao ressarcimento das despesas basicas despendidas para
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manutengao e desenvolvimento das Camaras Intersindicais de Conciliagao Previa - CINTEC's, marca 
identificadora das Comissoes existentes no ambito de representa^ao da FECOMERCIARIOS e da FECOMERCIO.

57 - ESTAGIARIOS E APRENDIZES - As empresas abrangidas por esta Convengao Coletiva quando notificadas 
deverao apresentar ao Sindicato Profissional no prazo de 10 (dez) dias, copia dos contratos de estagio ou 
aprendizagem.

Paragrafo unico - O mesmo se aplica para as empresas que mantem convenios com entidades para 
preenchimento da cota legal de deficientes.

58 - JORNADAS TRABALHO: Atendido o disposto no artigo 3° e paragrafos da Lei n012.790/2013 e o inciso XIH 
do artigo 7° da Constituigao Federal, a jornada normal nao podera ser superior a 8 boras diarias e 44 semanais, 
permitida sua distribuigao durante a semana e respeitando o Repouso Semanal Remunerado, que nao podera 
ser concedido apos o 7° (setimo) dia consecutive de trabalho.

I - JORNADA DE TEMPO PARCIAL: Alem da Jornada Integral de 44 boras, as empresas do comercio varejista 
poderao contratar empregados mediante o regime de trabalho em tempo parcial, previsto no Art.58-A da Lei 
13.467/17. Considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja dura^ao nao exceda a trinta boras 
semanais, sem a possibilidade de boras suplementares semanais, ou, ainda, aquele cuja dura^ao nao exceda a 
vinte e seis boras semanais, com a possibilidade de acrescimo de ate seis boras suplementares semanais e 
obedecidos os seguintes requisites acordados:

a) O salario do empregado contratado em tempo parcial sera proporcional a jornada trabalhada, 
conforme inciso V do artigo 79 da Constituigao Federal, nao podendo ser inferior ao salario bora 
do empregado contratado para trabalhar em tempo integral na mesma fungao.

b) As empresas que se utilizarem dos dispositivos desta clausula nao poderao substituir ou alterar 
o regime de trabalho dos funcionarios que se ativam no horario habitual convencionado para 
jornada parcial.

c) Para aderirem a implantagao do Trabalho no Regime a Tempo Parcial as empresas deverao 
preencher requerimento para expedigao de Certificado de Adesao ao Regime de Trabalho a 
Tempo Parcial disponibilizado no site do SINCOVAGA - www.sincovaga.com.br, e apresentar 
aos sindicatos representatives de sua respectiva categoria economica ou profissional 
acompanhado da ultima SEFIP e da rela;ao de empregados contratados em regime de trabalho 
a tempo parcial e respectiva jornada de trabalho.

d) Uma vez preenchidos os requisites da alinea "c", as empresas receberao das entidades sindicais 
correspondentes, sem qualquer onus e com validade coincidente com a presente norma 
coletiva o Certificado de Adesao do Contrato de Trabalho em Regime a Tempo Parcial que Ihe 
facultara a implanta^ao do Regime de Trabalho a Tempo Parcial a partir da data da expedigao 
do Certificado ate 31/08/2023.

e) So terao validade os Certificados de Adesao do Contrato de Trabalho em Regime a Tempo Parcial 
devidamente assinados pelos sindicatos convenentes.
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f) Fica convencionado que, para contratagao de comerciarios sob o REGIME DE TRABALHO A 
TEMPO PARCIAL, o limite percentual maximo de 30% (trinta por cento) do quadro total de 
empregados nas lojas das empresas estabelecidas nos municipios abrangidos por esta norma, 
comprovado pela apresentagao da ultima RAIS.

g) A constatagao, a qualquer tempo, do excedimento do limite fixado na alinea "f" ou o 
descumprimento do regramento legal e convencional do REGIME DE TRABALHO A TEMPO 
PARCIAL, descaracterizara todas as contrata^oes, tornando-as de fato e de direito sujeitas ao 
regime de trabalho em tempo normal, nos termos da lei e das regras convencionais pactuadas 
pelos sindicatos convenentes, sem prejuizo da aplica^ao em dobro da multa da clausula 
"MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA CONVENCAO", por empregado;

A empresa se obriga a manter nas lojas onde houver empregados sob este regime uma copia
do CERTIFICADO DE ADESAO DO CONTRATO DE TRABALHO EM REGIME A TEMPO PARCIAL a
ela relative.

h)

•) As empresas, inclusive as com menos de 10 (dez) empregados, se obrigam ao controle de 
jornada de trabalho de seus empregados.

As empresas que aderirem esta clausula deverao apresentar o certificado de adesao ao regime 
de trabalho em tempo parcial nos atos de assistencia sindical nas rescisdes de contrato de 
trabalho.

j)

II - JORNADA ESPECIAL 12X36: Jornada de 12 (doze) horas diarias de trabalho por 36 (trinta e seis) horas de 
folga ou descanso, observado o seguinte:

a) as 12 (doze) horas de efetivagao no trabalho serao consideradas como horas normals, nao sofrendo incidencia 
de adicional extraordinario.

b) tambem nao serao consideradas como extras as horas laboradas alem de 44 (quarenta e quatro) horas 
semanais, desde que o excesso seja compensado na semana seguinte, o que e o proprio dessa modalidade de 
jornada.

c) para utilizar-se deste tipo de jornada, a empresa interessada devera realizar acordo coletivo de trabalho com 
o sindicato laboral, sendo obrigatoria a assistencia da respectiva entidade patronal.

d) fica vedada a presente jornada aos comerciarios que executem fungoes que sejam consideradas insalubres 
em laudos tecnicos de seguranga do trabalho.

Ill - SEMANA ESPANHOLA: Fica autorizada a adogao do sistema de compensagao de horario denominado 
"SEMANA ESPANHOLA" atraves de celebragao de acordo coletivo de trabalho entre a empresa interessada e o 
sindicato laboral, com a assistencia obrigatoria da respectiva entidade patronal. A semana espanhola altera a 
jornada de 48 (quarenta e oito) horas em uma semana e de 40 (quarenta) horas em outra, de modo que 
compensagao de jornada de uma semana ocorra na semana seguinte, perfazendo a media 44 (quarenta e 
quatro) horas semanais, nos termos da Orientagao Jurisprudencial n°323, da SDI-I, do 1ST.
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59 - TRABALHO INTERMITENTE: Nos termos dos artigos 611 A, VIII; 443 e 452-A, todos da CLT, observadas, 
ainda, as condigoes estabelecidas nesta clausula, fica autorizada a ado^ao do regime de trabalho intermitente 
atraves de celebra^ao de acordo coletivo de trabalho entre a empresa interessada e o sindicato laboral, sendo 
obrigatoria a assistencia da respectiva entidade patronal.

Paragrafo 1°- ao final de cada periodo mensal de presta^ao de servigos, o empregado recebera o pagamento da 
remuneragao a que tem direito;

Paragrafo 2°- o valor da remunera^ao do empregado contratado para esta modalidade de trabalho devera 
corresponder ao do salario-hora do paradigma exercente da mesma fungao ou, inexistindo este, ao do salario- 
hora apurado nos termos das clausulas nominadas "PISOS SALARIAIS PARA EMPRESAS EM GERAL"; "GARANTIA 
DO COMISSIONISTA" E "REGIME ESPECIAL DE PISO SALARIAL - REPIS", conforme o caso, desta Conven?ao 
Coietiva;

Paragrafo 3°- A solicita^ao para celebragao de acordo coletivo prevendo a hipotese sera encaminhada online a 
respectiva entidade patronal que, em conjunto com entidade laboral, analisara sua admissibilidade.

60 - CARGO DE CONFIAN^A (art. 62 - II): Os empregados contratados para cargo de confianga nao terao sua 
jornada de trabalho controlada por registro de ponto, cabendo-lhes gerir sua propria Jornada.

Paragrafo l9 - Para a caracterizacao do cargo de confianfa, independentemente da quantidade de atos de gestao 
praticados, e necessario que o empregado, alem de gratificagao de funfao, exerga hierarquia superior a urn 
grupo de empregados ou, ainda que nao tenha subordinados, tenha delegagao para decisoes estrategicas, seja 
de natureza administrativa, operacional e comercial.

Paragrafo 29 - Os ocupantes de cargos de confianga possuem a liberdade de ajustar diretamente com seus 
gestores imediatos os horarios de entrada e saida da empresa, bem como o agendamento de eventuais folgas, 
de forma que as demandas da empresa e as necessidades pessoais do empregado sejam harmonicamente 
atendidas.

61 - ACORDOS COLETIVOS: Os sindicatos convenentes, objetivando o aprimoramento das relagoes trabalhistas 
e a solusao de problemas envolvendo seus representados, obrigam-se a negocia$ao e a celebragao conjunta, de 
termos de compromisso, ajustes de conduta ou Acordos Coletivos de Trabalho envolvendo quaisquer empresas, 
associadas ou nao, que integrem a respectiva categoria economica.

62 - CONVOCACAO DE EMPRESAS: As empresas, quando convocadas, mediante notificagao pela entidade 
laboral em razao de denuncias de irregularidades em face da legislagao ou de descumprimento desta Convengao 
Coietiva, tera o prazo de 10 (dez) dias para agendar reuniao com os representantes do sindicato profissional a 
fim de esclarecer ou regularizar eventuais condutas previstas na legislagao.

Paragrafo unico - E facultado ao sindicato dos trabalhadores realizar o convite a entidade patronal, para que 
esta, querendo, possa participar e assistir o empregador notificado.

63 - DA ASSISTENCIA SINDICAL NAS RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO: 0 ato de assistencia na rescisao 
contratual sera sem onus para o trabalhador e empregador, obedecidos ao dia e hora designados pelo sindicato 
profissional para a realiza?ao. 0 ato homologatorio devera ser realizado no prazo maximo de 20 (vinte) dias a 
contar do final do prazo legal do pagamento dos haveres rescisorios.
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Paragrafo unico - Se, por conveniencia do empregador/contador, este desejar ser atendido de forma especial, 
em carater urgente, em dia e hora de sua preferencia, desde que dispom'vel, ficara sujeito ao pagamento de uma 
taxa retributiva a ser fixada de comum acordo enfre os sindicatos representatives de ambas as categorias, 
destinada a despesas do setor de homologapao.

64 - PROGRAMA DE PARTICIPAgAO NOS RESULTADOS - PPR: As empresas abrangidas por esta Convengao 
Coletiva de Trabalho que na medida de suas possibilidades e criterios de administrapao, desejar negociar com 
empregados a participa^ao nos resultados, na forma prevista na lei 10.101/2000, deverao valer-se da assessoria 
de suas respectivas entidades sindicais, que constituirao comissao intersindical para oferecer orientagao e apoio 
na implantagao do programa.

65 - PRORROGAgAO, REVISAO, DENUNCIA OU REVOGAgAo 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.

66 - CARACTERIZAgAO DE GRUPO ECONOMICO: A caracterizagao de grupo economico, para efeitos de 
reconhecimento de vinculo empregaticio e de responsabilidades decorrentes das relagoes de trabalho, inclusive 
para aplicagao dos dispositivos desta norma, nao depende da mera identidade de socios, sendo necessarias, 
para a configuragao do grupo, a demonstragao do interesse integrado, a efetiva comunhao de interesses e a 
atuagao conjunta das empresas dele integrantes, nos termos do disposto no § 39, do art 2^, da CLT.

67 - TERMO DE QUITAgAo ANUAL: O termo de quitagao anual de obrigagoes trabalhistas de que trata o art. 
507-B da CLT, bem como Acordo Extrajudicial entre empregado e empregador de que trata o art. 855- B, da CLT, 
deverao ser submetidos a CINTEC, perante a qual serao formalizadas as petigoes conjuntas de Homologagao 
Judicial desses acordos.

68 - DATA-BASE: As entidades convenentes elegem o dia le de setembro de 2022 como data-base da categoria 
profissional, relativa a presente negociagao.

69 - VIGENCIA: A presente Convengao tera vigencia de 12 meses, contados a partir de l9 de setembro de 2022 
ate 31 de agosto de 2023.

Paragrafo unico - Os efeitos desta norma se e^tenderao ate a celebragao de nova Convengao Coletiva, 
respeitando o prazo limite de dois anos, conspa paragrafo 3° da CLT.iTsposto no art.

Itu, 01 de novembro de 2022.
j

0
CIO DE ITU E REGlAoSINDTCATO DOS EMPREGADOl.

/ Luci; esJl&effo - Presidente 
CPF/MF n9 258.167.888-76

iS DO ESTADO DE SAO PAULOSINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE G
Alvaro Luiz Bruzac^Furtado^^sicJente 

CPF/MF ^45.467^68-53^
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