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51 — CARTA DE REFERÊNCIA: Quando do desligamento do empregado sem 

justa causa ou pedido de demissão, as empresas deverão fornecer carta de 
referência ao empregado, dentro do prazo legal estabelecido na cláusula 63 deste 
instrumento para o pagamento das verbas rescisórias. 

52 — COPIA DAS RAIS's AO SINDICATO PROFISSIONAL: Para apuração do 

fiel cumprimento dos pagamentos dos pisos salariais das empresas enquadradas 
nas cláusulas 5,7 e 8 e demais cláusulas coletivas e ainda também para fins 
estatísticos e de análise de mobilidade da categoria profissional, ficam as 
empresas obrigadas a enviar copia, via protocolo da RAIS's ao Sindicato dos 
Empregados no Comercio de Itu e Região até 15 (dias) dias após a entrega ao 
sistema do Ministério do Trabalho e Emprego, bem como da relação de 
admissões e desligamentos de empregados "CAGED" (parágrafo único do artigo 

1° da Lei 4.923/65) no mesmo prazo da remessa à DRT. 

Parágrafo 1° - As empresas quando devidamente notificadas deverão enviar ao 

sindicato profissional da categoria, o arquivo do FGTS (aplicativo da 
Conectividade Social) depois de recepcionado e liberado pela Caixa Econômica 

Federal, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Parágrafo 2° - Para a presente cláusula será aplicada 10% (dez por cento) da 

multa normativa constante na cláusula 10. 

53 — CALENDÁRIO DE TRABALHO DOS COMERCIÁRIOS EM DATAS 
ESPECIAIS: O trabalho dos empregados no comércio em datas especiais fica 

autorizado desde que obedecido o disposto na CLT, respeitadas as convenções 
eiou acordos coletivos existentes, ficam autorizados no seguinte calendário de 

datas especiais, aprovado pelas entidades signatárias, obedecido o período de 

onze horas consecutivas para descanso: 

a) 	semana do consumidor ou do freguês (uma semana): 

- segunda a sexta-feira: das 08:00 às 22:00 horas; 

- sábado: das 08:00 às 18:00 horas; 

b) dia das mães, dia dos namorados, dia dos pais e dia das crianças: 
- antevéspera e véspera: das 08:00 às 22:00 horas, salvo se recair aos 

sábados, quando o horário será até às 18:00 horas; 

c) festas natalinas: 
- período de 01 a 23 de dezembro: das 08:00 às 22:00 horas; 

- exceções: nos sábados do mês de dezembro das 08:00 às 18:00 horas; 	
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