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ADITIVO A CONVEN O COLETIVA DE TRABALHO

Pelo presente instrumento que fazem entre si,  de um lado o stNcoPAR - stNDtcATo Do coMÉRcto
VAREJISTA NA REGtÃo DE sÃo tosÉ Do Rto PARDz, inscrito no CNpJ/MF 67.156.356/OO0i--90,
Registro Sindical ns 4601"0.002408/92, estabelecido a Rua Curupait i ,  88 - Centro , CEp j,3720-000, na
c idade de São José do Rio Pardo,  Estado de São Paulo,  representado por  seu pres idente,  Sr .  IZONEL
APARECIDO TOZ|Nl ,  bras i le i ro ,  casado,  por tador  do CPF ne 631- .537.008-00,  ass is t ido por  sua advogada,
Dre DANIELA CASSIA DE ROQUE TOZINt - OAB/SP 252.091., brasi leira, solteira, portadora do CpF ne
312.398.408-70, e o SINDICATO DOs CONDUTORES DE VEíCULOS RODOVTARTOS DE MOCOzA E
REG|ÃO, inscrito no cNPJ/M F 54.1,40.660/0001-05, Registro sindical ns 24440.029471./gO, estabelecido
a Rua Canadá,  185 -  Jard im Lavín ia,  CEP 13736-340,  na c idade de Mococa,  Estado de São paulo.
representado por  seu Di retor  Pres idente,  Sr .  NELSON RIBEIRO DA SILVA, bras i le i ro ,  casado,  por tador
do CPF np 7t8.445 '898-20,  ass is t ido por  seu advogado,  Dr .  JOSÉ NEWTON Apol tNAR;O -  OAB/Sp
330.131, tem entre si, justo e acordado, o present e ADIT\VO A CONVENçÃO COrcftVA DE TRABALHO,
fazendo-o mediante aos seguintes fundamentos

CONSIDERANDO que a Lei  federa l  ne 13.979,  de 6 de fevere i ro de 2020,  ao d ispor  sobre medidas para
o enfrentamento da c i tada emergência,  inc lu iu  a quarentena (ar t .  2e, l l ) ,  a  qual  abrange a, , rest r ição de
at iv idades [ . ' . ]  de manei ra a ev i tar  possíve l  contaminação ou propagação do coronavírus" ;

CONSIDERANDO que em decorrência da decretação de pandemia do novo coronavírus por  par te da
Organização Mundia l  da Saúde (OMS) se faz necessár io  a adoção de medidas emergencia is ;

Considerando os impactos soc ioeconômicos sobre os d iversos setores da economia decorrentes da
para l isação,  redução ou suspensão das at iv idades empresar ia is ,  como medidas prevent ivas de
contenção da propagação da doença,  com impactos f inancei ros e econômicos sobre os d iversos
setores empresar ia is  de at iv idades econômicas;

coNs lDERANDo.a  necess idade  de  adoção  de  med idas  emergenc ia i s  e  temporá r ias  que  poss ib i l i t e  a
adequação das condições de t rabalho aos efe i tos da atual  cr ise sani tár ia .ga ran t i ndo  me i
sobrev ivência das empresas e manutenção dos postos de empregos,  ocupação e o a O S
t rabalhadores que estão d i re tamente l igados ao segmento econômico de representação d
pactuantes.

i n d i tos

LETIVA DEDiante do exposto, as partes pactuam o presente ADITAMENTO A coNVENÇÃo
TRABALHO, est ipu lando regras t rans i tór ios apl icáveis  às re lações de t rabalho,  fazendo-o
seguintes condições.

7, DADATABASE:

A data base da categor ia  prof iss ional  f ica mant ida em l -s  de Maio.
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2. DA PRORROGAçÃO DA CONVENçÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019/2020;

As par tes expressamente acordam que a v igência da Convenção Colet iva de Trabalho 201912020,  a
qual vigorou para o período certo e determinado de 01/05 /201,9 à 3OlO4/2020, f ica prorrogada ate
30/0712020 ou enquanto perdurar  o estado de ca lamidade publ ica constante do Decreto ns 06,  de
20/03/2020, respeitado a data l imite de 30107/2020, o que ocorrer primeiro, oportunidade que as
partes deverão proceder, em consonância com o disposto no Art. 61-6, 5 3e, da CLT, novas negociações
colet ivas.

Parágrafo Único:  F icam mant idas as Clausulas e condições da Convenção Colet iva de Trabalho
2019/2020 e Aditamento f irmado em 31103/2020, desde que não colidentes com as disposições
constantes deste instrumento.

E por  ass im estarem justos e acordados,  ass inam o presente Adi t ivo ao Acordo Colet ivo de Trabalho,
em 02 (duas)  v ias de igual teor  e forma,  para que produza seus jur íd icos e legais  efe i tos.

MOCOCA / SÃO JOSÉ DO RtO 7ARDO / Sp, segunda-feira, 1_ de junho de 2020.

SINCOPAR -  SINDICATO DO COMÉNCIO VAREJISTA
DA REGIÃO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
IZON EL APARECI DO TOZI N I
Presidente
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